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1. INFORMAȚIA GENERALĂ DESPRE ÎNTREPRINDEREA DE STAT „DIRECȚIA 

BAZINIERĂ DE GOSPODĂRIRE A APELOR. 

 

Întreprinderea de Stat “Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor” este subordonată a 

Agenţiei “Proprietății Publice” şi a fost creată în baza reorganizării Centrului de Ramură de 

Calcul prin Hotărîre Guvernului nr.97 din 09.02.2009 “Cu privire la modificarea anexelor nr.2 

şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 15 septembrie 2008”, conform căruia fondatorul al 

întreprinderii de stat este Agenţia „Apele Moldovei”. 

  

1.1. Activitatea întreprinderii conform actelor primare 

Conform statutului aprobat de către Camera Înrgistrării de Stat  și a modificărilor care au fost 

făcute în anul 2013,  obiectul principal de activitate a Întreprinderii de Stat “Direcţia Bazinieră 

de Gospodărire a apelor” sunt:   

 prelucrarea datelor,  

 activităţi auxiliare pentru organele administraţiei publice,  

 activităţi de servicii societate,  

 activităţi legate de băncile de date şi prelucrarea datelor, 

 telecomunicații, alte activității legate de tehnica de calcul,  

 piscicultura, activitatea crescătoriilor de pește și a fermelor de pește, activități imobiliare 

asupra bunurilor proprii, cumpărarea și vînzarea bunurilor imobiliare proprii,  

 închirierea bunurilor imobiliare proprii, activități imobiliare pe baza de tarife sau contracte,  

 administrarea imobiliarelor, 

 alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor, construcții hidrotehnice. De 

facto, întreprinderea nu cuprinde toate domeniile menționate, fiind axată primordial  pe 

următoarele genuri de activitate: 

1) analiza  necesităţilor agenţilor economici şi populaţiei în resursele de apă, luarea de măsuri 

privind utilizarea raţională a resurselor de apă. Completarea  Cadastrului de Stat al Apelor şi 

evidenţa utilizării apelor (după forma 1 „gospodărire a apelor”); 

2) asigurarea procesului de colectare, procesare şi generalizare a datelor rapoartelor statistice de 

stat privind utilizarea resurselor de apă.  

3) exercitarea controlului în vederea utilizării raţionale şi protecţiei resurselor de apă în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;. 

4) crearea sistemului informaţional automatizat; 

5) Elaborarea proiectelor în domeniul gestiunii fondului apelor. 

 

Întreprinderea este un agent economic din subordinea Agenţiei “Proprietății Publice” şi 

desfăşoară activitate de întreprinzător în baza gospodăririi proprietăţii ce i-a fost transmisă în 

gestiunea economică și anume: 38 lacuri de acumulare, proprietate publică a statului, categoria 

teren fondul apelor. 

 

 

 

 

 

 



 
                                            

 

 

2.    REZULTATELE FINANCIARE PENTRU ANUL 2019 

În gestiunea economică a Î.S. DBGA sunt 38 de corpuri artificiale de apă și 3 terenuri fîșii de 

protecție a apelor. Contracte de darea în arendă sunt întocmite pentru 32 de corpuri artificiale de 

apă. Șase lacuri sunt secate. 

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2019  ÎS ”DBGA” a înregistrat următoarele rezultate 

financiare: 

  Mii lei 

Nr. 

d/o 

 

Indicatorii 

Perioada 

01.01.2019 

31.12.2019 

 

Inclusiv 

Tr.IV 2019 

 Venituri   

1 Arenda lacurilor 1521,1 481,5 

2 Prestarea serviciilor 544,6  

3 Alte venituri 2519,2 653,1 

 TOTAL  4584,9 1134,6 

 Cheltuieli   

1 Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii 1075,4 282,7 

2 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și 

prime de asigurare obligatorie de asistență medicală 
239,4 63,6 

3 Combustibil 63,8 15,2 

4 Servicii auto.(deservire auto, testare auto, asigurare 

auto)                            

24,5 12,7 

5 Uzura mijl.fixe , amortizarea AN 2533,0 633,2 

6 Taxe locale(prorata, taxa rutiera, amenaj.terit.)                                            20,9 10,8 

7 Servicii comunicatii (tel.,internet,serv.postale) 12,4 3,1 

8 Arenda oficiilor                                                                                         52,4 13,1 

9 Deservirea programei 1C 12,0 3,0 

10 Servicii bancare                                                                                        7,2 2,0 

11 Alte cheltuieli  477,9 26,3 

 TOTAL 4518,9 1065,7 

 PROFIT (PIERDERI) 66,0 68,9 

 

La data de 31.12.2019 

 

Î.S. ”DBGA” are datorii către următorilor furnizori: 

- SA Drumuri Cahul (garantie de bună execuție)                                                           71 500 lei 

- Starnet Soluții SRL                                                                                                           600 lei 

- Moldcell SA IM                                                                                                            321 lei 

- Moldtelecom SA                                                                                                       296 lei 

Total                                                                                                                          72 717 lei 

 

Datoriile debitoriale constituie: 

- Asociația Piscicola                                                                                                              4465 lei 

- EcoprodPiscicultura SRL                                                                                                 17433 lei 



 
                                            

- Euroserv Agro SRL                                                                                                 106500 lei 

- AIM-AIR SRL                                                                                                          10296 lei 

- Furtuna Brio SRL                                                                                                     19500 lei 

- Mazăre Ruslan                                                                                                           2462 lei 

- Peslig Com SRL                                                                                                       51722 lei 

- Safirex Com SRl                                                                                                        1250 lei 

- IMAL-BALIC SRL                                                                                                    4300 lei 

- CMM-28 S.A.                                                                                                        110 563 lei 

- Paja Noua SRL                                                                                                           2040 lei 

- Iastremschi Andrei G.T.                                                                                            60558 lei 

Total                                                                                                                       391091  lei   

 

 

3. Activitatea Secției ,,Administrare lacuri, explorare și planificare în 

domeniul gestiunii resurselor de apă,    

 

În conformitate cu Planul de activitate al ÎS ,,DBGA,,  pentru anul 2019, în primul 

simestru a fost efectuat: 

- Monitorizarea permanentă a corpurilor de apă artificiale din gestiune, care 

necesită reparație capitală a construcțiilor hidrotehnice: Caplani, Ceaga, 

Mingir, Comrat, Salcia, Buzduganii de Sus, Floreni, Cevcari etc. 

- Monitorizarea permanentă a nivelului apei în lacurile din gestiune 

(saptaminal). În perioada precipitațiilor și topirii zăpezii colectarea 

informatiei zilnic sau la 2-3 zile după caz, prezentarea datelor către Agenția 

,,Apele Moldovei,, la cerință. 

- Au fost efectuate deplasări în teritoriu la lacurile de acumulare Taraclia, 

Salcia, Svetlâi, Comrat, Congaz,Caplani, Volontiri, Ceaga, Arpenti, Mereni, 

Sarata Noua, Toceni, Poligon Balti, Bardagii Vechi, Cotova, zgurita, 

Zagarancea, Floreni, Buzduganii de Sus, Cricova, Cioropcani 1, Cioropcani 

2, Hrubna 1, Hrubna 2, Hrubna 3 etc. (imagini foto se anexează). 

- A fost studiată situația la fața locului, scrise și adresate recomandari si 

semnalari  ,,arendașilor,, pentru exploatarea conformă a lacurilor ca un tot 

întreg. 

- Contribuții la finilizarea lucrărilor în cadrul contractului nr. IFSP/CS-27/C-

11/C.2/1.9/Loc din 01.02.2018 „privind delimitarea și evaluarea 

condițiilor de mediu ale fâșiilor riverane de protecție a apei de-a lungul 

bazinelor de apă Ghidighici și Costești-Stânca”.   



 
                                            

- Consultarea și contribuirea la prestarea serviciilor de documentare cu 

referinta asupra pașapoartelor tehnice elaborate de ,,Moldghiprovodhoz,, 

pentru proiectanți, pentru elaborarea  Regulamentelor și fișelor tehnice a 

lacurilor de acumulare. 

În cadrul vizitelor in teritoriu au fost purtate discuții cu arendașii lacurilor cu 

privire la problelmele întîmpinate de dlor în activitatea antrenoprială (salubrizarea, 

comercializarea, lipsa apei etc.).  

De asemenea pe perioada saptaminii 18-22 au fost efectuate activitati de examinare 

si evaluare a starii apeductele de semipresiune SNT-1 şi SNT-2, ce constituie părţi 

componente ale sistemul de evacuare a apelor sărate din lacul de acumulare 

„Svetlîi”. 

Se constată, că nivelul apei în bazinele acvatice din gestiune este cu mult mai mic, 

decât nivelul normal de retenție. 

Au fost intocmite circulare catre toti arendașii lacurilor în vederea informarii 

despre unele neconformități, respetiv pentru luarea de masuri în scopul 

imbunătățirii situației. 

S-au efectuat consultări, expertize privind metodologia si tehnologia reparatiilor 

curente (Zgurita, Badragii Vechi, Buzduganii de Sus, Cricova, Cevcari etc.). 

S-a tras atentia asupra cazurilor frecvente ce se referă la exploatarea conformă a 

lacurilor de acumulare precum: 

- Prezența arbuștilor (tufarilor) pe taluzurile corpului barajului; 
- Prezența gunoiștelor pe versanții lacului de acumulare (lipsa salubrizării); 
- Lipsa mirei gradate destinate monitorizării nivelului apei în lac; 
- Lipsa registrului de evidență permanentă a nivelului apei în lacul de 

acumulare; 
- Lipsa panourilor informaive privind scăldatul admis sau interzis in locurile 

periculoase, spălării auto etc.; 
- Lipsa Regulamentelor de exploatare a lacurilor (HOTĂRÎREA de Guvern Nr. 

977 din 16.08.2016 (http://lex.justice.md/md/366284/)).  
 

4. Sectia ,,Activitati auxziliare pentru organele administratiei Publice si Managementul 

Proiectelor Investitionale,, examinarea si sitematizarea partială a documentatiei in domeniu.  

Totodata se colecteaza datele privind nivelul apei in lacurile din gestiune (figura de mai jos).  

 

http://lex.justice.md/md/366284/)


 
                                            

  

  
 
 
 



 
                                            

 
 

  
Figura. Tabele excel privind inregistrarea nivelului apelor in lacurile de acumulare 

 
 

4. ACTIVITATEA juridico-administrativă    

In urma actiunilor privind casarea si comercializarea conductelor de tip SNT, de catre fomdator 

s-a autorizat comercilizarea. Respetiv a fost instituită comisia de comercializare, fiind organizate 

licitaţii publice „cu strigare” în vederea comercializării bunurilor propriu-zise. 



 
                                            

Cu privire la documentația juridico-cadastrala la lacul Cotova, s-a intervenit la Oficil cadastral 

teritorial in vederea clarificarii aspetului juridic cu semnificație dublă in dosarul cadastral. 

Rectificarea este în proces pozitiv.  

De asemenea în aceasta perioada colaboratorii întreprinderii au participat la diverse evenimente 

din domeniu precum (conferinte, atelirere de lucru, sedinte la Ministerul de resor, Agentia Aplele 

Moldovei precum si la Agenția Proprietății Publice pe subiecte de serviciu).   

In perioada lunii august au fost efectuate mai multe vizite la lacul Ulmu, în scopul rezolvarii și 

aplanării conflictului generat intre arendș și locuitorii satului, privind accesul de a pecui în lac.  

Întocmirea si transmiterea de multiple adresări catre instituții, servicii, la necesitațile proprii și la 

solicitari din exterior.   

Au fost elaborate și expediate diverse scrisori adresări către APC (MADRM, APP si AAM) 

privind: 

 problemele ce le intilnesc producătorii de peste în RM; 

 Necesitatea defrișării arborilor de pe construcțiile hidrotehnice; 

 Despre necesitatea promovarii unei norme consacrate domeniului de trasmitere în arenda 

a ternurilor fondul apelor; 

 Despre unele modificari la contractele de baza etc.  

S-a cooperat cu structurile de control și audit (Curtea de conturi și auditul delegat de catre 

AAM).  Au fost efectuate negocieri privind actualizarea platii de arenda pentru bunurile trasmise 

in arendă (lacul Danceni), fiind convenit, de principiu, asupra majorării preţului.  

Inițierea reorganizării activității întreprinderii (state de personal, organigrama). Infiinţarea unui 

serviciu de cooperare internațională și proiecte.  

Situaţia lacului „Floreni”, rl. Ungheni  

După cum s-a informat şi la şedinţele Consiliului de administraţie din 25.04.2019 şi 19.07.2019, 

în rezultatul prăbuşirii a citeva rosturi dintre cadrele ceformează galeria, s-a creat o stare de risc 

ce se exprimă prin pericolul continuarii și extinderii procesului de distruge a barajului, respectiv   

inundării terenurilor şi gospodăriilor în aval de lacul de acumulare „Floreni” din com. Sculeni, rl. 

Ungheni. Datorită coordonării activităţilor cu arendaşul, situaţia a fost gestionată corespunzător 

şi ţinută sub control, prin monitorizarea şi menţinerea nivelului minim de apă în lac, întru a nu 

permite producerea de viituri şi inundaţii.  

 

În perioada de referinţă (aprilie 2019 – august 2019) Î.S. „DBGA” şi-a asumat cheltuielile pentru 

elaborarea documentaţiei (expertiză tehnică, ridicare topografică, elaborarea documentației de 

proiect etc.) şi obţinerea autorizaţiei pentru executarea lucrărilor de reparaţie. Arendaşul şi-a 

asumat cheltuielile pentru lucrările de reparaţie cu facturarea în modul stabilit de cadrul legal.  

 

În şedinţa din 17.10.2019, Consiliul de administraţie a examinat cererea GŢ „Iastremschi Andrei 

Pantelimon” privind compensarea cheltuielilor efectuate, acceptînd, de principiu, examinarea 

posibilității trecerii sumei de 22 960 lei în contul plății de arendă, într-o ședință ulterioară a 

Consiliului, doar după achitarea a cel puțin 50 % din datoria înregistrată de GȚ „Iastremschi 

Andrei Pantelimon” față de Î.S. „DBGA” în sumă de 83497,84 lei, cu compensarea cheltuielilor 



 
                                            

proporțional datoriei achitate.  La zi Arendașul, Iastremschii    nu a contribuit cu nimic la 

rezolvarea situatiei cretae.  

 

Alte activitati efectuiate 

 

1. Participarea la implementarea proiectului in cadrul programului KEP Italy - 

SMARIGO 2.0 in comun cu partenerii din Italia.  

2. S-a contribuit la definitivarea proiectului  - Delimitarea fâșiilor de protecție a apei de-a 

lungul lacurilor de acumulare Ghidighici și Costești-Stânca și evaluarea stării ecologice a 

acestora, in comun cu IPOT. La zi in proces de implementare.  

3. Se contribuit la elaborarea unei propuneri de proiet privind starea si lichidarea 

constructiilor hidrotehnice.   

4. Se dezvolta sistemul geoinformational al lacurilor in gesdtiune.  

 

Se constată următoarele probleme si necesități de ordin major:  

1. Lipsa cadrului legal privind darea in arenda a ternurilor fondul apelor, cu precadere a 

unui mecanism clar si univoc privind stabilirea platii de arenda. 

2. In urma activității se constată nivelul scazut al apei in lacurile de acumulare (Ceaga, Caplani. 

Volintiri, Zgurita, Floreni etc.); 

3. Potențial jos de comercializare a pestelui de catre arendași (in urma discutiilor comune s-a 

intocmit, respetiv au fost transmise către autoritățile centrale scrisoarea privind expunerea 

promblemei si solicitarea de cooperare in vederea rezolvarii);  

4. Necesitatea de fonduri pentru intervenții capitale la unele lacuri (Mingir, Caplani, Buzduganii 

de Sus, Floreni, Călinesti etc.). 

5. Necesitatea evaluarii lacurilor din gestiune ce se afla pe cursul raurilor mici in scopul 

elaborarii unui plan de masuri. 

6, Elaborarea și aplicarea de proiecte catre instituții finaciare in scopul restabilirii debitului 

ecologic pe rauri 

Contabil-șef 

 

Irina ZUBCĂ 

Administrator Vasile GRAMA 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            

Anexa 

 

Lacul CEAGA, s. Ucrainca, rl. Căușeni 

  

 
 

 

 

Lacul Volontiri, s. Volontir, rl. Ștefan Vodă 

 

 
 

 



 
                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

Lacul Caplani, s. Caplani rl. Ștefan Vodă 

 

 
 

 

 

 

  

 



 
                                            

 

 

 

 

Lacul Arpenti s.Talmaza, rl. Ștefan Vodă. Secat, destinat pentru descarcarea viiturii 

 

 
 

 

 

 

  

Lacul Floreni, rl. Ungheni 

  

 
 

 



 
                                            

 

 

Lacul Zagarancea, rl. Ungheni 

 

 
 

 

  
 

 

Lacul Cotova, rl. Drochia, amplasat pe doua localitati de nivelul I 

 

 
 

 

   



 
                                            

 
 

 

 

 

 

 

Lacul Calinești, rl Fălești 

 

 

 
 

 

  



 
                                            

 

 

Lacul Poligon, Balți  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
                                            

Lacul Cneazaevca. S-a examinat starea barajului – satifacatoare, a evacauetorului de fund, s-a 

constatat luarea in consideratie partială observațiile și recomandarile noastre, expuse in adresarea 

din 30 Iulie curent, cu precadere necesitatea de a menține salubtizarea în zona de protecție a 

lacului.  

  

 

Lacul Satrata noua. S-a constatat exploatarea conforma a alcului, inclusiv organizarea unei zone 

de agreement în condiții satisfacătoare. Starea barajului – satifacatioare. Totusi s-a semnalat 

asupra unor panouri afectate ce urmează a fi reparate, restabilite. Constructiile hidrotehnice de 

regularizare a nivelului apei sunt functionale.  

  

 

Lacul Svetlii. Starea barajului din placi din beton partial si partial din pamint, este in stare 

satisfacatoare. Este asigurat cu materiale pentru actiuni de urgență.  

Lacul Kongaz. Este necesar defrișarea arborilor, arbustilor de pe baraj, a fost consolidat partial 

barajul pe toata lungimea. Constructiile hidrotehnice pentru regularizarea nivelului de apa sunt 

conforme.  



 
                                            

Lacul Comrat. Este evident nivelul scazut de apa, de asemenea problema gradului inalt de 

colmatare (adincimea apei fiind in mediu de 70-80 cm). S-a constatat realizarea unui sistem de 

regularizare a nivelului apei, suplimentar la cele existenete (nefuncționale). Astfel descarcătorul 

de fund este funcțional. 

În perioada lunii septembrie a fost examinat Lacul Danceni. Inspectarea lacului in comun cu 

arendasul, Presedintele a Asociației Piscicole din RM, dl Victor Bortă. S-a constat: Starea 

barajului satisfacator, bine functional, inclusiv al descarcatorului de suprafata. Se reclamă 

prezența arborilor, arbuștilor pe panta, taluzul barajului, inclusiv in zona albiei mici (cu apa) a 

lacului. S-a examinat baza materiala conformă pentru buna exploatarea a lacului. S-a discutat 

problema istorica a  constructiilor ilegale in zona de protectie a lacului, care au fost realizate fară 

acte permisive, in diverse perioade.  

Lacul Gura Căinarilor. Vizita în teren a avut scopul examinarii si explicării reprezentanților 

arendașului cerintele trasmise prin scrisoare din 30 iulie curent privind exploatarea conformă a 

lacului. Constatrea problemelor la fața locului si necesitatea de a elabora Regulamentul de 

exploatare.  

  
 

Lacul Floreni. În iurma ploilor ambundente din aprilie curent s-a creat o ruptură în baraj, în 

vecinatatea descarcatorului de suprafață. Lucrarile de reparatie a barajului au fost susținute și 

constant  monitorizate de catre angajații întreprinderii. Cu implicarea în comun a intreprinderii și 

a arendașului la zi lucrarile sunt finalizate.  



 
                                            

  
 


