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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”, a fost creată în baza 

reorganizării Centrului de Ramură de Calcul, prin Hotărârea 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, fondatorul întreprinderii, fiind Agenţia „Apele Moldovei”.  

 

Începând cu 01 octombrie 2018, fondatorul întreprinderii a devenit Agenţia Proprietății Publice, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 806 din 01.08.2018 cu privire la modificarea unor hotărâri 

ale Guvernului şi Deciziei Agenţiei Servicii Publice a RM din 01.10.2018, privind înregistrarea 

modificărilor. 

  

1.1. Activitatea întreprinderii conform actelor primare 

Conform statutului aprobat de către Camera Înregistrării 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” este:   

 prelucrarea datelor,  

 activităţi auxiliare pentru organele administraţiei publice,  

 activităţi de servicii societate,  

 activităţi, legate de băncile de date şi prelucrarea datelor, 

 telecomunicații, alte activități legate de tehnica de calcul,  

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

asupra bunurilor proprii, cumpărarea și vânzarea 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 N 1- „gospodărirea 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. 
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2.    REZULTATELE FINANCIARE PENTRU ANUL 2020 

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

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

apă. Șase lacuri de acumulare sunt secate. 

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2020, Î.S. ”DBGA” a înregistrat următoarele rezultate 

financiare: 

  Mii lei 

Nr. 

d/o 

 

Indicatorii 

Perioada 

01.01.2019 

31.12.2019 

 

Perioada 

01.01.2020 

31.12.2020 

 

Inclusiv 

Tr.IV 2020 

 Venituri    

1 Arenda lacurilor de acumulare 1 521,1 1 514,7 396,2 

2 Prestarea serviciilor 544,6 -  

3 Vânzarea activelor imobiliare - 264,8  

4 Alte venituri 2 519,2 2 478,6 622,1 

 TOTAL  4 584,9 4 258,1 1018,3 

 Cheltuieli    

1 Cheltuieli cu personalul, privind 

remunerarea muncii 
1075,4 1 047,6 323,6 

2 Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii și prime de asigurare obligatorie 

de asistență medicală 

239,4 234,2 73,0 

3 Combustibil 63,8 47,2 13,9 

4 Servicii auto.(deservire auto, testare auto, 

asigurare auto)                            
24,5 14,2 3,9 

5 Uzura mijloacelor fixe, amortizarea AN 2533,0 2 486,2 619,4 

6 Taxe locale(prorata, taxa rutieră, 

amenaj.terit.)                                            
20,9 13,5 6,4 

7 Servicii comunicații (tel., internet, 

serv.postale) 
12,4 16,9 6,0 

8 Arenda oficiilor                                                                                         52,4 50,0 13,7 

9 Deservirea programei 1C 12,0 12,0 3,0 

10 Servicii bancare                                                                                        7,2 8,1 2,0 

11 Alte cheltuieli  477,9 187,7 157,0 

 TOTAL 4518,9 4 117,6 1221,9 

 PROFIT (PIERDERI) 66,0 140,5 -203,6 

 

Astfel, profitul întreprinderii, până la impozitare, pe anul 2020 constituie 140,5 mii lei. 

La data de 31.12.2020 

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

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

- Starnet Soluții SRL                                                                                                           600 lei 

- Moldcell SA IM                                                                                                              1240 lei 

- Moldtelecom SA                                                                                                               296 lei 

- Asi-Soft                                                                                                                           1000 lei 

Total                                                                                                                                  74 636 lei 
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Datoriile debitoriale constituie: 

- ,,Balic,, SA                                                                                                                      20 000 lei 

- ,,Ecoprod-Piscicultura,, SRL                                                                                         20 203 lei 

- ,,Euroserv-Agro,, SRL                                                                                                   146 976 lei 

- ,,Drabant,, SRL                                                                                                                 4144 lei 

- ,,Mazăre Ruslan,,                                                                                                               2462 lei 

- ,,Piscicola Moldovanu Ștefan,, SRL                                                                             31 916  lei 

- ,,IMAL-BALÎC,, SRL                                                                                                  203 067 lei 

- ,,CMM-28,, SA                                                                                                            138 348 lei 

- ,,Paja Noua,, SRL                                                                                                            5 336 lei 

- ,,Iastremschi Andrei,, G.T.                                                                                        55 273 lei 

Total                                                                                                                                627 725 lei   

 

3. Activitatea secției ,,EXPLOATAREA LACURILOR DE ACUMULARE”    

În conformitate cu Planul de activitate al Î.S. ,,DBGA,, pentru anul 2020, au fost efectuate 

activități precum : 

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

reparații (capitală și curentă) a construcțiilor hidrotehnice: Caplani, Ceaga, Mingir, 

Comrat, Salcia, Buzduganii de Sus, Floreni, Golbaciha, Taraclia, Zgurița, Cotova, Sărata 

Nouă, etc.. 

- Monitorizarea permanentă a nivelului apei în lacurile din gestiune (săptămânal). 

Întocmirea registrelor electronice (tabele excel). În perioada precipitațiilor și topirii 

zăpezii, colectarea informației zilnic sau la 2-3 zile, după caz, prezentarea datelor către 

Agenția ,,Apele Moldovei,, la cerință. 

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

Salcia, Svetlâi, Comrat, Congaz, Caplani, Volintiri, Ceaga, Arpenti, Mereni, Sărata Nouă, 

Toceni, Poligon Bălți, Badragii Vechi, Cotova, Zgurița, Zagarancea, Floreni, Buzduganii 

de Sus, Cricova, Cioropcani-1, Cioropcani-2, Hrubna-1, Hrubna-2, Hrubna-3, Călugăr, 

etc. (imagini foto se anexează). 

- A fost studiată situația la fața locului, scrise și adresate circulare, recomandări și 

semnalări arendașilor, pentru exploatarea conformă a lacurilor, ca un tot întreg, 

(regulamentul de Exploatare, HG 977/2016 și Legea Apei 272/2011). Atenționarea 

asupra însemnării zilelor speciale (Ziua Mondială a Apei - 22 martie, Ziua Mediului 

(Planetei)), prin actiuni de informare, salubrizare, etc..   

- Consultarea și contribuirea la prestarea serviciilor de documentare, cu referință asupra 

pașapoartelor tehnice elaborate de ,,Moldghiprovodhoz,, pentru proiectanți, pentru 

elaborarea  Regulamentelor și fișelor tehnice a lacurilor de acumulare. 

- Atenționarea repetată a arendașilor, cu privire la mentenanța construcțiilor hidrotehnice 

(starea tehnică a descărcătorului de ape, defrișarea copacilor, compactarea rosturilor, între 
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panouri pe partea umedă a barajului, compactarea fisurilor, etc.), pentru menținerea în 

stare satisfăcătoare a barajului (actualizarea actelor permise, privind definitivarea 

lucrărilor de reconstruire a descărcătorului de ape mari a lacului Salcia, rl. Taraclia).   

- Completarea, actualizarea cu date/informații în Sistemul Geoinformațional al lacurilor 

Î.S.,,DBGA,, https://lacuridbga.blogspot.com/, accesat de pe pagina web a întreprinderii 

www.dbga.md. 

- Inventarierea și comercializarea, după caz, a bunurilor neutilizate în procesul tehnologic 

(ex. SNT 1, SNT 2). 

- Comunicarea constantă cu arendașii lacurilor de acumulare, inclusiv la subiectul 

achitărilor taxelor de arendă, conform obligațiunilor contractuale, respectiv diminuarea 

datoriilor.  

- Colaborarea permanentă cu Fondatorul, Agenția Proprietății Publice, Consiliul de 

Administrare, Autoritățile Publice Centrale de Profil (Agenția ,,Apele Moldovei,,), 

Asociații de profil și de Mediu, societatea civilă în domeniul de interes.  

- Administrarea în condițiile Pandemiei Covid -19 (măsuri de informare, de protecție, de 

lucru la distanță). 

- Publicarea rapoartelor de activitate pe pagina web a întreprinderii (www.dbga.md) și 

reflectarea, sinteza activității (vizite, anunțuri, informații, linku-ri utile, etc.). 

- Elaborarea Indicatorilor de performanță, ca foaie de parcurs în activitatea întreprinderii.  

- Investigații, privind creșterea veniturilor întreprinderii.  

În cadrul vizitelor (deplasărilor) în teritoriu, s-au efectuat următoarele: 

1. Examinarea vizuală a construcțiilor hidrotehnice (barajul, descărcătoarele de ape mari și 

de fund, nodurile de regularizare a apei), aprecieri și recomandări; 

2. Starea de mediu a corpului acvatic (barajul, fâșia de protecție, cuveta lacului) cu referință 

la salubrizare, defrișare a arbuștilor pe baraj, existența panourilor informative; 

3. Discuții cu arendașii lacurilor, cu privire la problemele curente în activitatea 

antreprenorială (salubrizarea, comercializarea, nivelul apei, oportunități de dezvoltare 

prin proiecte-granturi, etc.).  

4. Examinări în comun cu reprezentanți ai APL și a Inspectoratului Ecologic local. 

5. Discuții, ședințe cu părți interesate, aferente corpurilor acvatice (captarea apei, pentru 

irigare, delimitarea fizică între terenurile aferente (ex. lac. Floreni)). 

 

Au fost întocmite circulare catre toți arendașii lacurilor, privind Ziua Mondială a Apei, ce 

include o informație generală și măsuri necesare de organizat). Întocmirea unui articol, privind 

istoricul și însemnătatea zilei mondiale a Apei, publicarea pe pagina web a Întreprinderii 

(www.dbga.md). S-a atras atenția asupra cazurilor frecvente, ce se referă la exploatarea 

conformă a lacurilor de acumulare, precum: 

- Prezența arbuștilor (tufarilor) pe taluzurile barajului; 

- Prezența deșeurilor pe versanții lacului de acumulare (fâșia riverană); 

https://lacuridbga.blogspot.com/
http://www.dbga.md/
http://www.dbga.md/
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- Lipsa mirei gradate, destinate monitorizării nivelului apei în lac; 

- Lipsa registrului de evidență permanentă a nivelului apei în lacul de acumulare; 

- Lipsa panourilor informative, privind scăldatul admis sau interzis, în locurile periculoase, 

spălării automobilelor, etc.; 

- Lipsa Regulamentelor de exploatare a lacurilor (Hotărârea Guvernului nr. 

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

Au fost realizate multiple discuții cu arendasul lacului ,,Salcia,, sat. Salcia, rl. Taraclia, privind 

oportunitatea de reabilitare a lacului, conform prevederilor contractului de arendă. Astfel la zi, a 

fost actualizată autorizația de construire și alte acte permisive, cu referință la efectuarea 

lucrărilor.  Lucrările fizice, urmează a fi demarate în perioada mai – octombrie 2021.  

A fost realizată expertiza stării barajului lacului ,,Taraclia,,. Respectiv, inițiată procedura de 

elaborare a documentației de proiect, privind repararea sectoarelor afectate ale barajului, partea 

umedă (contract de prestare a serviciilor de proiectare).  

Inițiate adresări (nr. 1/02-104 din 14.09.20) către fondator (Agenţia Proprietăţii Publice), privind 

modalitatea de dare în arendă a terenurilor fondul apelor, ca urmare a aprobării Hotărârii 

Guvernului nr. 445 din 01.07.2020 (în vigoare din 14.07.2020), prin care au fost operate 

modificări la Hotărârea Guvernului nr. 91 din 11.02.2019, privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului, astfel, încât a fost exclusă 

excepţia, privind transmiterea în locaţiune/arendă a terenurilor proprietate publică a statului din 

fondul apelor. Respectiv, conform modificărilor operate, transmiterea în locaţiune/arendă a 

terenurilor proprietate publică a statului din fondul apelor, se realizează de Agenţia Proprietăţii 

Publice, în condiţiile Regulamentului menţionat supra. 

Adresate scrisori–solicitări, de a iniția proceduri de achiziții publice (privind pregătirea 

materialelor de dare în arendă prin licitații, a lacurilor Cricova și Hrubna-1 (nr. 1/02-115 din 

13.10.2020).  

4.  Activitatea secției ,,EVALUAREA ȘI REABILITAREA CORPURILOR DE APĂ„ 

 

4.1 Inventarierea lacurilor din gestiune și actualizarea bazei de date  
 

S-a inițiat inventarierea lacurilor din gestiune, luându-se în considerație atât aspectele de drept, 

cât și cele tehnice (extrasul din RBI, imagini cu vederea lacului din componența grafică a RBI 

din ortofoto 2007, precum și ortofoto 2016). De asemenea, la unele lacuri s-a preluat informația 

despre baraj, din materialele proiectului: Registrul construcțiilor Hidrotehnice (figurile 1-7), 

inclusiv din pașapoartele tehnice (arhiva ,,DBGA,,). 

 

http://lex.justice.md/md/366284/)
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Figura 1. Copia extras RBI 

 

 
Figura 2. Oglinda lacului Floreni conform Ortofoto 2007. 

 
Figura 3. Oglinda lacului Floreni conform Ortofoto 2016. 
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Figura 4. Tabelul cu datele atributive ale lacurilor (marcat: Floreni). 

 

 
Figura 5. Tabelul cu datele atributive ale barajelor (marcat: Floreni). 

 

 
Figura 6. Tabelul cu datele atributive ale construcțiilor de golire și descărcare a apei (marcat: 

Floreni). 
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Figura 7. Tabelul cu datele atributive ale evacuatoarelor de fund (marcat: Floreni). 

 

Constant se colecteaza datele, privind nivelul apei în lacurile din gestiune (figura 8).  
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Figura 8. Informația tabelară, privind nivelul apei 
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4.2. DEZVOLTAREA ȘI APLICAREA SISTEMULUI GEOINFORMAȚIONAL 

PENTRU ADMINISTRAREA LACURILOR DIN GESTIUNE 

 

Sistemul Geoinformațional este realizat pe bază de Tehnologii Geoinformaționale WEB, 

utilizând platforma Google.earth și anume aplicatia BLOG.SPOT. Sistemul poate fi accesat de 

pe pagina întreprinderii www.dbga.md  - linkuri – lacuri (figura 9).  

 

 
Figura 9. Accesarea sistemului Geoinformațional Lacuri 

 

Vizualizarea informației se face prin accesarea linkului – Lacuri, apoi extinderea ecranului de 

vizualizare, prin activarea ferestrei (vezi săgeata din figura 10 a și extinderea figura 10 b ).  

 

a)  
b)  

Figura 10. Extinderea vizualizării 

(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tZBZhFmBaOSB7UKmJCO3tEGD3Lz9jkez

&ll=46.970924845513615%2C32.659353043579095&z=7) 

 

 

 

Sistemul conține informații despre locul de amplasare a lacului (harta). Informații, despre 

construcțiile hidrotehnice, fotografiile efectuate la diferite etape (ex. lacul Floreni: figura 11). 

 

http://www.dbga.md/
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Figura 11. Vizualizarea informațiilor grafice, descriptive și fotografice 

 

 

 

5. Serviciul ”MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI COOPERĂRII 

INTERNAȚIONALE„ 
 

Au fost efectuate selectări de programe/granturi. S-a elaborat propunerea de proiect 

”APPLICATION OF METHODOLOGY FOR RESTORATION OF NATURAL HABITATS 

AND ECOSYSTEMS FOR SMALL RIVERS”, aplicat în comun cu AO ”REC Moldova”, către 
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ambasada UK în RM și proiectul ”WATER, SANITATION, HYGIENE CONTINGENCY 

NETWORK of OPERATORS” în comun cu Idrostudi SRL (IS), ITALIA, în cadrul programului 

CEI Extraordinary Call for Proposals 2020. Cu regret, au fost selectate doar proiecte, ce au avut 

impact direct la diminuarea efectelor Pandemiei.  

 

S-au inițiat discuții cu arendașii, în scopul de a fi interesați, respectiv ajutați la scrierea 

proiectelor de dezvoltare în zonele rurale (lacul Ulmu, SRL ”Drabant”, lacul Buzduganii de Sus, 

SRL ”Plaja Noua”, etc.). Astfel, cooperarea între Întreprindere și Arendași, a simțit un salt 

calitativ.  

 

Colaborarea cu Primăria s.Dănceni și conlucrarea la elaborarea proiectului, privind definitivarea 

sistemului de canalizare în s.Dănceni, inclusiv cu scopul diminuării deversărilor apelor uzate în 

lacul de acumulare ,,Dănceni,,. Cooperarea cu Primăria or. Sângera, privind studiul de mediu al 

sub-bazinului râului Ișnovăț. Întocmirea propunerii de proiect.  

 

6. Activitatea administrativă şi juridică    

6.1 Activitatea curentă 

În perioada stării de urgenţă, declarată în legătură cu situaţia epidemiologică, privind infecţia cu 

COVID-19, au fost instituite programe individualizate de muncă cu salariaţii întreprinderii, cu 

regim flexibil a timpului de muncă, cu respectarea duratei timpului de muncă, conform 

contractelor individuale de muncă. Astfel, a fost acordată angajaţilor posibilitatea de a lucra de la 

domiciliu, prin utilizarea sistemelor informaţionale interne, cu respectarea confidenţialităţii şi cu 

prezentarea la întreprindere, în caz de necesitate, cu respectarea măsurilor de securitate. 

Au fost întocmite forme necesare (ordine, acorduri adiţionale la contracte, note informative, 

etc.), privind starea excepțională COVID – 19.  

A fost continuată organizarea procedurii de comercializare a conductelor de tip SNT de la lacul 

Svetlîi rl. Taraclia. Comisia de comercializare, a organizat licitaţii publice „cu strigare” şi „cu 

reducere”, în vederea comercializării bunurilor propriu-zise, prin publicarea anunțurilor repetate 

în Monitorul Oficial. Însă, licitaţiile au fost declarate nule, din cauza lipsei doritorilor de a 

participa la achiziţionarea bunurilor expuse. 

În anul de activitate 2020, întreprinderea a fost antrenată în 4 procese de judecată: 

1) În Curtea de Apel Chişinău – la apelul declarat de Î.S. „DBGA” şi Calaraş Arcadii, ex-

administrator, împotriva hotărârii instanţei de fond din 24.07.2019, prin care a fost 

admisă parţial cererea de chemare în judecată depusă de Calaraş Arcadii, împotriva 

Agenţiei „Apele Moldovei” şi Î.S.„DBGA”, privind achitarea indemnizaţiei de eliberare 

din serviciu în mărime de 6 salarii medii, prejudiciului material, moral şi cheltuielilor de 

judecată. La caz, menţionăm, că în cadrul examinării documentelor, ce constituie obiect 

al raportului de muncă între Calaraş Arcadii şi Agenţia „Apele Moldovei” s-a constatat, 

că contractul de muncă pentru funcţia de administrator al Î.S.„DBGA” a fost încheiat cu 

abateri de la lege, fiind încălcat regimul juridic al incompatibilităţilor şi restricţiilor, în 

sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale, fapt, despre 

care am sesizat Autoritatea Naţională de Integritate pentru iniţierea unui control, privind 

încălcările respective şi aplicarea măsurilor ce se impun. Totodată, despre aceasta am 
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informat Agenţia „Apele Moldovei”, care a depus o cerere de anulare a contractului 

încheiat cu Calaraş Arcadii. 

2) În cadrul judecătoriei Ungheni (sediul Central) – acţiunea înaintată de Î.S. „DBGA” către 

Î.S. Primăria com. Sculeni, Consiliul local Sculeni, Agenţia Servicii Publice, Martin 

Mihail, Martin Lilia, privind anularea deciziilor Consiliului local, cu privire la formarea 

şi înstrăinarea terenului care se suprapune, conform informaţiei grafice, cu terenul lacului 

de acumulare „Floreni”, anularea contractului de vânzare-cumpărare şi obligarea ASP, 

privind radierea înscrierilor din registrul bunurilor imobile. 

3) În cadrul judecătoriei Hânceşti, sediul Ialoveni – în calitate de parte vătămată pe dosarul 

penal, privind sustragerea masei lemnoase din fâşia de protecţie a lacului „Ulmu” rl. 

Ialoveni. 

4) În cadrul judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani – în calitate de terţă persoană, la acţiunea 

înaintată de Consiliul local Cotova către Guvernul RM, terţe persoane Î.S. „DBGA”  

(gestionarul lacului de acumulare „Cotova” rl.Drochia) şi SA „CMM-28” (arendaşul 

lacului „Cotova”), privind rectificarea Registrului bunurilor imobile, astfel, încât în 

privinţa bunului imobil nr. cadastral 3615103.409 – teren din fondul apelor cu S-16,2 ha, 

situat în com. Cotova rl. Drochia, să fie radiat dreptul de proprietate a RM şi să fie 

înregistrat dreptul de proprietate al UAT Cotova. 

Au fost elaborați Indicatorii de Performanță, conform demersului APP. Organizarea și asistarea 

ședințelor CA, a întreprinderii. Informarea și transmiterea informațiilor relevante fondatorului, a 

materialelor solicitate.  

Întocmirea și transmiterea de multiple adresări către instituții, servicii, la necesitățile proprii și la 

solicitări din exterior.   

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

privind necesitatea promovării unui act normativ (H.G), consacrat modului de dare în arendă a 

terenurilor fondul apelor și a modalității de calcul a arendei.   

6.2 Comercializarea SNT-2. 

Având în vedere, publicitatea aferentă licitaţiei în Monitorul Oficial al RM nr.212 – 220 

din 21 august 2020 (pag.268), s-a stabilit la ”10” septembrie 2020, ora 15:00, la sediul 

întreprinderii, desfăşurarea licitaţiei, privind vânzarea bunurilor neutilizate ale 

întreprinderii, şi anume: 

- Lot nr. 1 - apeductul de semipresiune SNT-1 (nr. de inventariere 109), constituit 

din țevi de beton armat TN-1200, amplasat în rl. Taraclia, la preţul iniţial de 

3 606 050 lei; 

- Lot nr. 2 - apeductul de semipresiune SNT-2 (nr. de inventariere 110), constituit 

din țevi de beton armat TN-1200 și țevi de metal, amplasat în rl. Taraclia, la 

preţul iniţial de 635 500 lei (figura 12). 

Licitaţia publică, deschisă, ”cu reducere”. 

Pentru lotul nr. 2 - Până la termenul limită, cereri de participare, inclusiv achitarea 

taxei de participare şi a acountului, au fost depuse de: 

- 1) SRL „Bio&Nut” (cod fiscal 1017600021141, sediul MD-2046, str. Sfântul 

Dumitru 37A, or. Vadul lui Vodă, mun.Chişinău, Republica Moldova); 
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- 2) SRL „Casa Lemnului” (cod fiscal 1019600038134, sediul MD-2043, str. 

Independenţei 10/3, ap. (of.) 3, mun.Chişinău, Republica Moldova). 

  

Preţul de expunere (iniţial) la licitaţie constituie 635 500 lei anual (inclusiv TVA); 

Pasul licitării, în conformitate cu decizia Comisiei din 15.01.2020 (proces-verbal nr. 4 

din 15.01.2020), constituie 5 % de preţul de expunere, şi anume 31 775 lei. 

 

In urma procedurii de licitare cu strigare spre reducere, Comisia adjudecă lotul nr. 2 – 

apeductul de semipresiune SNT-2 (nr. de inventariere 110), constituit din țevi de beton 

armat TN-1200 și țevi de metal, amplasat în rl. Taraclia, participantului cu numărul ”2” la 

preţul de 317 750,00 lei. 

A fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare, privind comercializarea SNT-2, de 

asemenea a fost asistat cumpărătorul la demararea lucrărilor de extragere a țevilor. 

 
Figura 12. SNT-2  Amplasat în aval de barajul lac. de acumulare ,,Taraclia,, 

 

7. Probleme si necesități frecvent întâlnite in activitatea întreprinderii:  

1. Lipsa cadrului legal, ce ar stabili expres modul de dare în arendă a terenurilor fondul apelor, 

cu precădere a unui mecanism clar și univoc, privind stabilirea plății de arendă. 

2. Aspecte, ce frânează unele inițiative (noi achiziții publice (licitații), privind darea în arendă a 

lacurilor); 

3. Aspecte, legate de schimbări climatice (seceta puternic manifestată in anul 2020), ce se 

exprimă prin lipsa de debit ecologic în râurile pe cursul cărora, sunt amplasate lacurile de 

aumulare; 

4. Lipsa unui mecanizm de subvenționare a crescatorilor de pește din RM. 

Contabil-șef                      Irina ZUBCĂ 

 

Administrator                 Vasile GRAMA 
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Anexa (foto) 

 

Lacul Floreni, s. Floreni rl. Ungheni  

  
 

Lacul Buzduganii de Sus  
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Lacul de acumulare ,,Căplani,, s. Căplani rl. Ștefan Vodă 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

Lacul ,,Zagarancea,, rl. Ungheni 
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 Lacul ,,Volintiri,, rl. Ștefan Vodă 
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Lacul ,,Badragii Vechi,,. Amplasat în com. Bardagii Vechi rl. Edineț, pe cursul unui afluient al 

r. Prut. Lacul este transmis în arendă agentului economic SRL ”IhtioGRUP”. Starea 

construcțiilor hidrotehnice este satisfăcătoare. Este instalat panou informativ, constant se 

urmărește salubrizarea terenului. Descărcătorul de ape mari este protejat cu plase metalice, care 

necesită ușor restabilire. Apa este la NNR.  

  

 

 

  
Lacul ,,Badragii Vechi,,. Construcția hidrotehnică  

(barajul și descărcătorul de suprafață) 
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Lacul de acumulare ,,Călinești,,. Amlasat în sat. Călinești rl. Fălești. Lac de acumulare 

artificial. În arenda agentului economic SRL ”Euroserv-Agro”. Ultimii ani nivelul apei a 

constituit circa 15-30 cm, fapt, ce nu permitea activitatea de acvacultură. În luna mai, a fost 

pompată (cu pompă diesel), apa  (circa 500 mii m3) din afluientul r. Prut. La zi, nivelul apei a 

scăzut considerabil.  

 
 

  

  

Lacul ,,Călinești,, 

 

Lacul de acumulare ,,Cneazevca,,. Amplasat în extravilanul sat. Cneazevca rl. Leova. Transmis 

în arendă - SRL ”Piscicola Hâncești”. Este instalat panou informativ, constant se urmărește 

salubrizarea terenului. Construcțiile hidrotehnice - în stare satisfăcătoare. Nivelul apei relativ 

scăzut.    
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 Lacul de acumulare ,,Cneazevca,, 

Lacul de acumulare ,,Comrat,,. Amplasat în or. Comrat rl.Taraclia în amonte de oraș, având 

destinația principală protecția orașului de inundații. Transmis în arendă - SA ”Balîc”.  

Lacul a fost contsruit în anul 1958, adâncimea medie a apei este de circa 80-90 de cm. Având în 

vedere termenul de exploatare la limită, pe perioada anilor, în urma procesului de eroziune a 

solurilor, gradul de colmatare este înalt. La zi, nivelul apei în lac este la cota de 53,03 m, NNR 

fiind 56,10 m. Suprafața extinsă a lacului în perioada caniculei a sporit gradul de vaporizare, care 

la fel, se reflectă asupra scăderii nivelului apei în lac.  

Lacul este situat pe cursul râului Ialpug, care la zi, pe majoritatea cursului este  secat. Arendașul 

lacului asigură mentenanța barajului, prin lucrări de consolidare în coordonație cu Administrația 

locală, de asemenea și a lucrărilor de amenajare a zonei riverane (figura 4). În cadrul vizitei, s-a 

semnalat despre necesitatea instalării panourilor informative, despre monitorizarea menținerii 
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curățeniei, respectiv și despre unele oportunități de consolidare și renovare a construcțiilor 

hidrotehnice, inclusiv, amenajarea zonei riverane. Lacul, este amplasat în vecinătatea 

Stadionului, ce se construiește conform standardelor internaționale, fapt, ce îi ridică importanța 

ca bazin acvatic, ce poate fi utilizat și pentru recreere.  
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Lacul de acumulare ,,Comrat,, (construcția hidrotehnică, barajul și terenul fondul apelor) 

 

Lacul de acumulare ,,Taraclia,,. Construcția hidrotehnică și terenul fondul apelor este transmis 

în arendă agentului economic SRL ”Piscicola Moldovanu Ștefan”.  

S-a constatat vulnerabilitatea stării construcției hidrotehnice pe anumite segmente.  Barajul are 

lungimea de 2264 m, înălțimea 12,1 m și lățimea coronamentului 20 m a lacului de acumulare 

Taraclia, (suprafața la cota nivelului minim - 700 ha, cu volumul util de apă de circa 50 mln m3), 

care după suprafață, este al 4-lea lac după mărime în RM (Costești-Stânca, Dubăsari, Ghidighici.  

Deasemnea, barajul are rol de cale de comunicare – drum de importanță republicană R38 cu 4 

benzi de circulație.  

Starea afectată a barajului, se exprimă prin deteriorarea unor plăci din beton, din partea interioară 

a lacului (figura 5), crearea unor fisuri pronunțate, care prin pătrunderea apei (bătaia valurilor), 

erodează partea structurală a barajului construit din pământ, protejat cu plăci de beton pe 

suprafața interioară (amonte). Acest lucru, a sporit în ultima perioadă și prin fenomenul ciclelor 

de îngheț-dezghet, fenomen bine pronunțat în RM.  

În acest sens, arendașul urmărește constant nivelul apei, astfel ca apa, să fie mai jos de zonele 

afectate. De asemenea, a fost contractat un expert în domeniu în vederea unei expertize, respectiv 

elaborarea documentației specifice, pentru restabilirea zonelor afectate.   
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 Lacul de acumulare ,,Taraclia,, 

 

Conductele de semipresiune SNT I, II. Au fost efectuate vizite, respectiv, examinată starea 

apeductelor de semipresiune SNT-1 şi SNT-2, ce constituie părţi componente ale sistemului de 

evacuare a apelor sărate, din lacul de acumulare „Svetlîi” și ,,Taraclia,,. Au fost informați agenții 

economici din regiune, despre inițierea procesului de comercializare a lor.  

Procesul de comercializare este continuat, ultimul anunț, fiind plasat în monitorul oficial, în 

august 2020.  
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SNT-I, SNT-II 

 

Lacul de acumulare ,,Salcia,,. Amplasat în extravilanul sat. Salcia rl. Taraclia. Nivelul apei este 

scăzut, pentru asigurarea procesului de restabilire a descărcătorului de ape de suprafață. 

Lucrările, sunt în responsabilitatea arendașului SRL ”Karamalak Ivan Dmitri”.  
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Lacul de acumulare ,,Salcia,, 

Lacul de acumulare ,,Svetlâi,,. Amplasat în intravilanul com. Svetlîi rl. Taraclia, transmis în 

arendă agentului economic  SRL ”Imal-Balîc”. La zi, nivelul apei în lac este scăzut considerabil, 

fiind de circa 15-30 cm în zona de mijloc. În urma situației create, arendașul a adresat solicitarea 

de a examina diminuarea plății de arendă, anexând actul de constatare de la serviciul ecologic 

local.  

  
  

Nivelul apei în luna aprilie 2020. 



27 
 

  

  
Lacul de acumulare ,,Svetlîi,, (nivelul apei în iunie 2020) 

 

Lacul de acumulare ,,Congaz,, . Amplasat pe cursul r. Ialpug. Transmis în arendă - SA ”Balîc”. 

Starea construcțiilor hidrotehnice - satisfăcătoare. Nivelul apei - scăzut. Din motiv, că nivelul 

apei este scăzut, temperatura înaltă, curentul apei mic, poluarea masivă a apelor și gradul înalt de 

înnămolire, în perioada lunii iunie curent, a avut loc pierirea unei cantități mari de pește, fapt, ce 

a afectat activitatea economică a agentului economic. S-a cooperat cu serviciul ecologic, luându-

se măsuri, în vederea evitării unor infecții a zonelor aferente.  
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Lacul de acumulare ,,Congaz,, 

 

Lacul  de  acumulare  ,,Cricova,,  or. Cricova mun. Chișinău. Numărul Cadastral – 

3156301001, Suprafața – 15.69 ha. A fost dat în exploatare în anul 1984. Sursa de alimentare cu 

apă, este râul Ichel și precipitații. La moment, lacul este secat.  Starea tehnică a construcțiilor 

hidrotehnice – nesatisfăcătoare, barajul și descărcătoarele de apă – necesită reparații. Lacul de 

acumulare ,,Cricova,, a fost atribuit în arendă (contract Nr 45 din 14.09.2016) firmei ,,ESTATE 

Invest Company,, SRL,  pe un termen de 20 ani (01.09.2016-31.08.2036),  cu plata de arendă 

41805 lei anual. La moment, contractul este reziliat la solicitarea agentului economic. Anul 

rezilierii - 29.12.2017.  

Pentru buna funcționare a construcțiilor hidrotehnice la zi, sunt necesare reparații curente a 

barajului și a descărcătoarele de ape.  

Problemele, legate de exploatarea lacului, se exprimă prin dificultatea căilor de acces catre lac și 

lipsa apei, în rezultatul secetei hidrologice manifestate puternic în ultimii ani.  

În urma examinării situației, considerăm, că pentru repunerea în exploatare a corpului acvatic 

(construcțiilor hidrotehnice, a cuvetei lacului, inclusiv și a fășiei riverane), conform 

Regulamentului de exploatare a lacurilor de acumulare, este necesar a demara pregătirea 

pachetului de documente, pentru organizarea achiziției publice, privind transmiterea în arendă a 

lacului de acumulare ,,Cricova,,. 

Având în vedere starea lacului, starea proastă a căilor de acces, nevoia investițiilor inițiale, 

considerăm necesar, de a manifesta un grad de flexibilitate în procesul de contractare.  
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Lacul de acumulare ,,Cricova,, 

 

Lacul de acumulare ,,Sărata Nouă,,. Amplasat în s. Sărata Nouă rl. Leova. În arendă - SRL 

”Peslig COM”. Construcțiile hidotehnice - în stare satisfăcătoare. Nivelul apei - relativ scăzut. A 

fost afectat descărcătorul de fund, din motiv, care s-a pierdut o cantitate mare de apă. La zi, este 

reparat de către arendaș.   
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Lacul de acumulare ,,Sărata Nouă,, 

 

Lacul de acumulare ,,Floreni,,. Amplasat în com. Sculeni rl. Ungheni. Transmis în arendă 

agentului economic GȚ ,,Iastremschi Andrei,,.  Construcțiile hidrotehnice - în stare 

satisfăcătoare. Au fost efectuate lucrări de actualizare a planului geometric la dispoziția instanței 

de judecată Ungheni.  

Au fost solicitări mari de captare a apei pentru irigare. Ținând cont de nivelul scăzut al apei, 

cererea de captare, a fost satisfăcută parțial, prin implicarea părților interesate.  

 

 

 

  
Lacul de acumulare Floreni, rl Ungheni 
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Lacul ,,Zgurița,, rl. Drochia.                                                  Lacul ,,Cotova,, rl. Drochia.                        

 

  
 

 
 

 

  
 

 

Mai multe imagini (fotografii), pot fi vizionate pe  https://lacuridbga.blogspot.com/ 

 

 


