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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 Hotărârea Guvernului nr.1056 din 15 

septembrie 2008” conform căruia, fondator al întreprinderii fiind Agenţia „Apele Moldovei”.  

 

Din 01 octombrie 2018, fondatorul întreprinderii este Agenţia Proprietății Publice, în temeiul 

Hotărârii Guvernului nr. 806 din 01.08.2018 cu privire la modificarea unor hotărîri 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 genurile 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 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 imobilelor, 

 alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor, construcților 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- „gospodărirea apelor”); 

2) asigurarea procesului de colectare, procesare şi generalizare de date a 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 în cadrul Agenţiei Proprietății Publice (APP) şi își desfăşoară activitatea de 

întreprinzător în baza gospodăririi proprietăţii, ce i-a fost transmisă în gestiunea economică și 

anume: 41 de bunuri imobiliare, dintre care 37 lacuri de acumulare, 2-a terenuri fâșii de protecție 

a apelor, 1 (unu) canal de aducție ,,Svetlâi - Taraclia” și 1 (unu) apeduct de semipresiune SNT-1,  

proprietate publică a statului, categoria teren fondul apelor. 
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În cele ce urmează, se prezintă rezultatele obținute pe perioada activității în anul 2021, marcat 

integral de valurile pandemice.   

2.    REZULTATELE FINANCIARE în ANUL 2021  

Activitatea economică a Întreprinderii se axeză pe 2-a domenii principale: 

1. Arenda activelor publice (lacurilor de acumulare (construcțiilor hidrotehnice (barajelor) 

și terenul fondul apelor), pentru care sunt încheiate 30 de contracte de arendă. Opt lacuri 

de acumulare sunt secate (pentru unul din ele ,,Toceni,, este încheiat contract de arendă); 

2. Activitatea de prelucrare a datelor, inițiată în augsut 2021, care se exprimă prin 

prelucrarea datelor infotrmaționale spațiale în cadrul contractului de prestări servicii 

încheiat cu compania 3D Mapping, Germania. 

Pentru perioada ianuarie – decembrie 2021, Î.S.”DBGA” a înregistrat următoarele rezultate 

financiare (tabela 1): 

Tabela 1 (mii lei)           

Nr. 

d/o 

 

Indicatorii 

Perioada 

01.01.2020 

31.12.2020 

Perioada 

01.01.2021 

31.12.2021 

 Venituri   

1 Arenda lacurilor de acumulare 1 514,7 1 374,9 

2 Prestarea serviciilor - 196,0 

3 Vînzarea Mijloacelor Fixe (SNT-2) 264,8  

4 Alte venituri (garanție de bună execuție cu termenul expirat)  71,5 

5 Alte venituri (Mijloacele fixe)  2 478,6 2 324,2 

 TOTAL  4 258,1 3966,6 

 Cheltuieli   

1 Cheltuieli cu personalul, privind remunerarea 

muncii 
1 047,6 1009,8 

2 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii  234,2 242,4 

3 Combustibil 47,2 68,1 

4 Servicii auto.(deservire auto, testare auto, 

asigurare auto)                            
14,2 29,8 

5 Uzura mijloacelor fixe, amortizarea AN 2 486,2 2328,2 

6 Servicii comunicații (tel., internet, serv.postale) 16,9 24,2 

7 Arenda oficiilor, servicii comunale                                                                                         50,0 73,0 

8 Deservirea programei 1C 12,0 12,0 

9 Servicii bancare                                                                                        8,1 7,9 

10 Impozite(prorata, Taxa p-u amenaj ter) 13,5 16,9 

11 

 

Alte cheltuieli: 
Birotica, reincarcare cartușe imprimantă 

Hosting, domeniu  

Servicii juridice, cadastru, 

OMVSD  
Apă potabilă 

Anunt MO, abonare CA, Instrurie  

Servicii topografice 

Alte servicii 

187,7 29,4 
3,6 

1,7 

3,4 

8,9 
1,8 

6,8 

2,0 

1,2 
12 Servicii audit - 24,5 

13 Alte cheltuieli(avansuri cu termenul expirat)  2,8 

 TOTAL 4117,6 3 869,0 

 PROFIT (PIERDERI) 140,5 97,6 
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În tabela 2 se prezintă datoriile debitoare și creditoare ale întreprinderii (31.12.2021) 

Tabela 2. 

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

- Moldcell SA IM                                                                                                              1386 lei 

- Moldtelecom SA                                                                                                               254 lei 

- Uvic-auto                                                                                                                          360 lei 

Total                                                                                                                                    2 000 lei 

 

Datoriile debitoriale constituie: 

- ,,Balic” SA                                                                                                                       43 187 lei 

- ,,Ecoprod-Piscicultura” SRL                                                                                           10 483 lei 

- ,,Euroserv-Agro” SRL                                                                                                   107 929 lei 

-  GŢ,,Mazăre Ruslan”                                                                                                         2 462 lei 

- ,,IMAL-BALÎC” SRL                                                                                                   172 134 lei 

- ,,CMM-28” SA                                                                                                                77 017 lei 

- ,,Plaja Noua” SRL                                                                                                             8 632 lei 

- ,,Iastremschi Andrei,, G.T. masa lemnoasa                                                                     35 213 lei 

- Peslig Com SRL                                                                                                              32 212 lei 

- Russ II                                                                                                                                3 700 lei 

- Furtuna Brio                                                                                                                     13 000 lei 

Total                                                                                                                                505 969 lei 

 

În tabela 3 se prezintă o analiză comparativă, privind evoluția datoriilor pentru agenții economici 

cu restanțe majore.  

 Tabela 3 

 

Datoria debitoare 

 31.12.20  Achitarile efectuate 

 în anul 2021 

Soldul 

 la situația din 

01.01.2022 

,,Iastremschi Andrei,, G.T.          78 213 lei 43 000 lei  35 213 lei 

,,CMM-28” SA 177 017 lei 100 000 lei 77 017 lei 

,,Euroserv-Agro” SRL 152 928 lei 45 000 lei 107 928 lei 

,,IMAL-BALÎC” SRL 406 134 lei   234 000 lei 172 134 lei  

 

 Notă: Inclusă la recomandarea Echipei de Audit, în urma activității de Audit Extern, efectuate 

in perioada noiembrie – decembrie 2021 (trecerea la venituri în anul 2021 a sumei de 71 500 lei 

și trecerea la cheltuieli a sumei de 2764,8 lei).    
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3. Activitatea secției ,,EXPLOATAREA LACURILOR DE ACUMULARE”    

În conformitate cu Planul de Activitate al Î.S. ,,DBGA,, pentru anul 2021, au fost efectuate 

activități precum: 

- Monitorizarea stării corpurilor de apă artificiale (baraje, construcții hidrotehnice) din 

gestiune, în special, cele cu aspecte vulnerabile a construcțiilor hidrotehnice (Comrat, 

Mingir, Taraclia, Salcia, Cricova, Sărata Nouă, Zgurița, Holbaciha, Floreni, Gura 

Căinarului, etc.); 

- Monitorizarea permanentă a nivelului apei în lacurile din gestiune (săptămânal, zilnic în 

cazul ploilor torențiale (august – septembrie)). Prezentarea datelor către Agenția ,,Apele 

Moldovei”, la solicitare;  

- Conlucrarea constantă cu arendașii lacurilor de acumulare (consultarea pe aspecte tehnice 

și de administrare); 

- Cooperarea cu partenerii din comunitatea profesională (ONG, APC, APL), în scopul 

scrierii propunerilor de proiecte (arendașul ,,Costești,, informat și ajutat cu privire la 

întocmirea actelor pentru programul IFAD). Participarea la evenimente profesionale 

(seminare, conferințe (în cadrul proiectului TIMMOD din programul bazinului Mării 

Negre, Proiectul ,,HAZARM,, programul de vecinătate RO-MD, proiectul ”Informare, 

Abilitare și actionare pentru o bună Guvernare”, implementat de ”Expert Grup”, etc.); 

- Administrarea în situație de pandemie (informații, recomandări vaccinare, măsuri de 

protecție, etc.).  

 

Pe perioada de referință a fost menținută constant comunicarea, cooperarea cu arendașii lacurilor 

de acumulare. Au fost efectuate multiple deplasări, vizite la obiectivele acvatice (lacuri de 

acumulare), constatare a situațiilor, consultare, adresări scrise, circulare. Au fost identificate 

soluții după caz, precum restabilirea lucrărilor de reabilitare a descărcătorului de ape mari la 

lacul ,,Salcia,, cu suportul financiar al arendașului Karamalak Ivan, demararea lucrărilor în zona 

barajului ,,Holbaciha,, Stăuceni mun. Chișinău, ce se explică prin obținerea actelor permisive 

(certificat de urbanism, autorizație de construire, avize, etc.). De asemenea, colaboratorii 

întreprinderii au cooperat cu serviciile specializate (Inspectoratul Ecologic, Serviciul de Stare 

Civilă și Situații Excepționale, Agenția ,,Apele Moldovei,,).  

În cele ce urmeaza, se prezintă informații succinte la activitatea Întreprinderii, cu privire la 

obiectivele acvatice din gestiune.  

Este de remarcat faptul, că s-a avansat substanțial cu lucrările hidrotehnice (colectorul de 

evacuare a apelor pe cursul răului Holbaciha, (lungimea de circa 13 km), privind construcția 

hidrotehnică ,,Holbaciha,, (Ceucari) mun.Chișinău com.Stăuceni (figura 1), amplasat în 

com. Stăuceni, cartierul ”Poșta Veche”. În baza autorizației de construire, eliberată de primăria 

comunei Stăuceni, în coordonare cu primăria mun. Chișinău. Au fost efectuate multiple vizite la 

fața locului, comunicări, ședințe comune cu APC (Ministerul Mediului) cu referința la expertiza 

ecologică a proiectului.  
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Figura 1. Lacul/Construcția Hidrotehnică ,,Holbaciha,, (Ceucari) com. Stăuceni mun. Chișinău, 

Evoluția lucrărilor și amplasarea geografică 
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Lacul de acumulare ,,Costești,, rn.Ialoveni (figura 2). Amplasat în s.Costești rl. Ialoveni, pe 

cursul râului Botna, afluient al r. Nistru. Lacul este transmis în arendă agentului economic Î.P. 

”Costești,, SA. Starea construcției hidrotehnice este satisfăcătoare. Instalat panou informativ, 

constant se urmărește salubrizarea terenului. Este amenajată fâșia de protecție/riverană (activități 

de recreere, campanii de sădire a puieților, etc.). Au fost constatate unele intervenții în amonte de 

baraj (coada lacului) pe cursul râului Botna (bararea în amonte a cursului râului), acțiune ilegală. 

În comun cu arendașul, s-a intervenit către Inspectoratul ecologic Ialoveni. Problema a fost 

rezolvată. La zi, este demarată procedura de actualizare a delimitării terenului. Având interesul 

constant de dezvoltare, extindere a activității economice și consolidare a construcției 

hidrotehnice, colaboratorii ÎS ,,DBGA,, au consultat pe subiecte tehnice, privind întreținerea 

barajului, dar și pe subiectul elaborării propunerii de proiect pentru programul ,,IFAD,, 

(construirea unui sector de drum și a sistemelor de irigare, pentru susținerea producătorilor 

agricoli, în comun cu conducerea APL. 

  

  

Figura 2.   Lacul ,,Costești,,. Baraj neautorizat în coada lacului  pe cursul râului Botna. 
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Lacul de acumulare ,,Comrat,, UTA Gagauzia. Amplasat în amonte de or.Comrat, având 

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

Lacul a fost contsruit în anul 1958. În urma ploilor a crescut nivelul apei, cota de adâncime 

medie, fiind circa 1,50 m. Având în vedere termenul de exploatare la limită, pe perioada anilor, 

în urma procesului de eroziune a solului, gradul de colmatare este înalt (circa 60%). La zi, 

nivelul apei în lac este la cota de 55,8 m, NNR - fiind 56,10 m. Comparativ cu perioada similară 

a anului trecut, nivelul a crescut cu aproximativ 2 m. Lacul este situat pe cursul râului Ialpug, la 

zi, având un debit ecologic asigurat pe majoritatea cursului. Arendașul lacului, asigură 

mentenanța barajului prin lucrări de consolidare în coordonare cu Administrația Locală.  

Suplimentar la vizitele ordinare, au fost efectuate vizite la solicitare în perioada ploilor torențiale 

(luna august curent). S-au efectuat lucrări în comun cu APL, primăria or. Comrat, arendașul și 

Întreprinderea ,,DBGA,, (figura 3). Astfel, au fost evitate inundații în aval de baraj.  
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Figura 3. Lacul ,,Comrat,, (construcția hidrotehnică, barajul), desfășurarea lucrărilor în scop de 

consolidare a barajului. 
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Lacul de acumulare ,,Taraclia,, rl.Taraclia (figura 4). Construcția hidrotehnică și terenul 

fondul apelor este transmis în arendă agentului economic SRL ”Piscicola Moldovanu Stepan”.  

Barajul lacului de acumulare ,,Taraclia,, are lungimea de 2264 m, înlălțimea 12,1 m și lățimea 

coronamentului 20 m, (suprafața la cota nivelului minim - 700 ha, cu volumul util de apă - circa 

50 mln m3), care după suprafață, este al 4-lea lac ca mărime din RM (Costești-Stânca, Dubăsari, 

Ghidighici). Barajul, este parțial afectat pe partea umedă și se exprimă prin deteriorarea unor 

plăci din beton, din partea inferioară a lacului, crearea unor fisuri pronunțate, care prin 

pătrunderea apei (bătaia valurilor) erodează partea structurală a barajului construit din pământ, 

protejat cu plăci din beton pe suprafața inferioară (amonte). Acest lucru, impune urmărirea 

constantă a nivelului apei, evoluția fenomenului și regularizarea apei, astfel ca valurile formate, 

să nu sporească creșterea golurilor. De asemenea, este constant monitorizată starea construcțiilor 

hidrotehnice, privind regularizarea nivelului apei.  

 

Important este, că la zi este elaborată documentația de proiect, privind reabilitarea lacului. În 

baza documentației de proiect se planifică, ca în anul calendaristic sa elaborăm, respectiv, să 

depunem cerere de finanțare de la Fondul Ecologic National (FEN) pentru reabilitarea barajului, 

care asigură buna întreținere a lacului și a drumului național R26 cu 4 benzi.  

 

  

  

  



12 
 

  

  

  

Figura 4.  Lacul ,,Taraclia,, (barajul în întregime, construcțiile hidrotehnice, defecțiuni)  
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Lacul de acumulare ,,Salcia,,. Amplasat în extravilan și amonte de s. Salcia rl. Taraclia. Nivelul 

apei este scăzut, pentru asigurarea procesului de restabilire a descărcătorului a apelor de 

suprafață. Lucrările sunt în responsabilitatea arendașului SRL ”Karamalak Ivan Dmitri”. În 

perioada menționată, s-au reluat lucrările de construire (inițial demarate prin suportul 

proiectului de la FEN, din lipsa finanțării (din 2014) lucrările nu au continuat, mai mult, o parte 

din ele au fost afectate, corespunzător, necesar de a fi efectuate repetat), privind reabilitarea 

descărcătorului de evacuare a apelor mari, cu suportul financiar al arendașului, în conformitate 

cu obligațiunile contractuale. Se constată o evoluție pozitivă a procesului de construire (figura 5), 

cu respectarea normelor tehnice. Este apreciabil, că prin activitatea în comun cu arendașul și 

proiectantul, au fost actualizate actele permisive, reluate și efectuate lucrări în volum de circa 70 

la sută, fapt ce ne dă asigurări, că în anul 2022 lucrarea va fi finalizată.    
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Figura 5. Lacul de acumulare ,,Salcia,,. Evoluția lucrărilor, privind reabilitarea descărcătorului 

de ape de suprafață și integritatea barajului. 

 

Lacul de acumulare ,,Mingir,, (figura 6), amplasat pe terenul cu nr. cadastral 5345105.001 din 

com. Mingir, rl. Hânceşti, cu o suprafaţă de 322,22 ha, este transmis în arendă către SA 

„Caracuda-Hânceşti”, conform contractului de arendă din 01.06.2010 şi acordurilor adiţionale la 

contract. În urma ploilor abundente din perioada lunii august, au fost efectuate lucrări de 

consolidare a coronamentului barajului. Lucrările, au fost coordonate și monitorizate de 

Întreprindere și executate de arendaș.  

Pentru anul 2022 ne propunem elaborarea documentației de proiect, privind restabilirea taluzului 

umed al barajului.  
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Figura 6.  Lacul ,,Mingir,,. Starea unor porțiuni de baraj. Efectuarea lucrărilor pentru 

consolidarea coronamentului barajului. 

 

Au fost monitorizate majoritatea lacurilor de acumulare, în special în perioada ploilor torențiale, 

precum lacurile ,,Sărata Nouă,, (figura 7, 8).   
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Figura 7.  Lacul ,,Sărata Nouă,, Monitorizarea nivelului apei. Aspecte, privind regularizarea 

nivelului de apă în timpul ploilor torențiale. 
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Figura 8. Lacul ,,Cneazevca,, rl. Leova. Monitorizarea nivelului apei și a stării sistemului de 

regularizare a nivelului de apă.  

 

 

Au fost efectuate lucrări de control – măsurarea cotelor caracteristice lacului, construcției 

hidrotehnice (figura 9), lacul ,,Floreni,, ,,Zagarancea,, ,,Ioaniște,,. 
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Figura 9.  Efectuarea măsurătorilor caracteristice lacurilor, barajelor (Floreni, Zagarancea, 

Ioaniște). 

 

Multiple vizite au fost efectuate la lacul de acumulare ,,Gura Căinarului,, (figura 10), lac exavat 

adiacent râului Căinari și Stației de pompare a apelor pentru irigații. Necoordonarea lucrărilor de 

reabilitare a Stației de pompare de către Gestionari, Asociația utilizatorilor de apă au generat o 

stare de conflict prin faptul, că în timpul lucrărilor de excavare, a fost afectată conducta 

evacuatorului de fund. Prin intervenția arendașului, problema a fost rezolvată. Totodată, s-au 

întreprins acțiuni comune, privind finalizarea Regulamentului de exploatare a lacului.   
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Figura 10.  Lacul de acumulare ,,Gura Căinarului,, rl. Florești 

 

Câteva concluzii relevante, privind starea lacurilor și a barajelor: 

 Se revine la nivelul apropiat de NNR, la testarea periodică a sistemelor de regularizare a 

nivelului apelor (apelor mari și de fund);  

 Termenul limită de exploatare a lacurilor, determină nevoia reabiltării sistemelor de 

regularizare a apei (descărcătoarele de fund, de suprafață) și în special a construcțiilor 

hidrotehnice (baraj) și întreprinderea măsurilor, privind decolmatarea lacurilor de 

sedimente; 

 Activitatea economică a arendașilor este în dificultate, prin creșterea bruscă a prețurilor la 

hrană și combustibil pe de o parte, de imposibilitatea de ridicare a prețului la producția 

piscicolă, pe de altă parte și foarte important, nu beneficiază de nici o garanție de la stat 

(subvenții, etc.); 

 Colaborarea cu autoritățile publice centrale APC, în particular participarea la ședințe de 

lucru cu administrația Agenției ,,Apele Moldovei,, și depunerea demersurilor, privind 

măsuri de îmbunătățire a situației inclusiv, privind alocarea în bugetul național pentru 

anul viitor a mijloacelor financiare, cu privire la reabilitarea construcțiilor hidrotehnice și 

a lacurilor de acumulare. 

 

Se întocmesc adresări-scrisori către arendașii lacurilor de acumulare, privind starea lacurilor și a 

recomandărilor la zi, de asemenea și cu privire la coordonarea unor lucrări specifice.   

Se colectează permanent informația, privind nivelul apelor în lacurile din gestiune (figura 7).  
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Figura 11. Informația, privind nivelul apei în lacurile de acumulare. 

 

Au fost efectuate adresări către Agenția ”Proprietății Publice”, Agenția ”Apele Moldovei”, 

Inspectoratul Ecologic Fălești și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după caz.  
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 4.  SECȚIA ”MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR,, 
 

A fost inițiat un nou proiect economic, prin încheierea Contractului de prestări Servicii din 11 

august curent (Service Agreement from 11.08.2021 - by and between 3D Mapping Solutions 

GmbH, Raiffeisenstr. 16, D-83607 Holzkirchen, Germany, ("3D MS"), and Basin Water 

Management Authority of Moldova, mun. Chișinau, R. Moldova, ("BWMA"), ce a intrat în 

vigoare din 01 august 2021). La zi, activitatea dată, a permis completarea plină la 3 (trei) locuri 

de  muncă cu preocuparea de prelucrare a datelor (recepționarea datelor informatice spatiale 

brute, prelucrarea lor și transmiterea comanditarului). Activitatea, se exprimă prin preluare de 

experiență, transfer de tehnologii și creșterea capacității funcționale a întreprinderii. Acest lucru 

a contribuit esențial la venitul întreprinderii, fapt, ce a permis ca la final de an, să avem profit. 

Este important, că activitatea efectuată este apreciată de partenerul din Germania, fapt, care ne 

asigură durabilitate. Se completează sistemul www.dbga.md & https://lacuridbga.blogspot.com/.  

 

5. ACTIVITATEA  ,,Administrativă şi Juridică,,  

În perioada de referinţă, ţinând cont de 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. S-a promovat inițiativa VACCINAREA. Astfel la zi, 80 la sută din angajați, sunt 

vaccinați.   

Constant are loc organizarea procedurii de comercializare a conductelor de tip SNT-1 de la lacul 

,,Svetlîi,, rl. Taraclia. Au fost depuse 4 anunţuri pentru publicare în Monitorul Oficial al RM, în 

vederea desfăşurării licitaţiei publice „cu reducere” de comercializare a bunurilor propriu-zise.  

Constant se conlucrează cu arendașii, privind starea construcțiilor hidrotehnice, a cuvetei lacului, 

a fâșiei de protecție, inclusiv și cu privire la achitarea taxelor de arendă.  

Au fost participări la diverse proiecte internaționale (ședințe on-line, inclusiv participarea cu 

prezentări PPT – conferința WHITECLAM’2021 International Conference on Research and 

Assessment on Sustainable use of Black Sea Shellfish Resources, care a avut loc la 18-19 

October 2021, Varna, Bulgaria, cu prezentarea: Assessment of the State of Aquatic Ecosystems 

and of the Fishing Sector in the Republic of Moldova (on-line)). De asemenea și la conferințele 

organizate de ”Expert Grup” cu referință la Guvernarea Corporativă.   

Colaboratorii întreprinderii, au participat la diverse ședințe de lucru cu funcționarii din cadrul 

APP și AAM, cu privire la acorduri adiționale, inventarierea bunurilor din gestiune. Pe perioada 

raportată, întreprinderea a fost antrenată în 3 procese de judecată: 

1) În cadrul Curţii de Apel Chişinău şi judecătoriei Ungheni, pentru obţinerea documentelor 

executorii de obligare a Agenţiei ,,Servicii Publice,, referitor la radierea din registrul 

bunurilor imobile a menţiunilor, privind înregistrarea dreptului de proprietate a Primăriei 

com. Sculeni, rl. Ungheni asupra bunului imobil cu nr. cadastral 9263214263, care se 

suprapune cu terenul fondul apelor cu nr. cadastral 9263214001 (lacul de acumulare 

„Floreni”) şi a menţiunilor, privind înstrăinarea bunului imobil nominalizat cet. Martin 

Mihail şi Martin Lilia în baza Contractului de vânzare/cumpărare nr. 13477 din 

21.10.2014, precum şi încasarea cheltuielilor de judecare a pricinii din contul Consiliului 

http://www.dbga.md/
https://lacuridbga.blogspot.com/
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com. Sculeni, conform Hotărârii Judecătoriei Ungheni nr. 3-6/2018 din 29.03.2021, 

menţinută prin Decizia Curţii de Apel Chişinău nr. 3a-664/21 din 30 iunie 2021. Decizia 

data a fost menținută și de Curtea Supremă de Justiție, devenind definitivă și irevocabilă. 

Urmează, ca Agenția ,,Servicii Publice,, să realizeze mențiunile date în Registrul 

Bunurilor Imobile.  

2) 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. 

3) 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 „Cotova”) 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 UTA Cotova. 

 

În perioada raportată, au fost elaborate și expediate diverse scrisori, adresări către APC 

(MMRM, AIPA), privind oportunitatea acordării de indemnizații, către crescătorii autohtoni de 

pește. De asemenea si cu privire la necesitatea elaborării unui regulament, dedicat activității de 

dare în arendă a terenului fondul apelor.  

Conducerea Întreprinderii, a colaborat efectiv cu auditorii de la Curtea de Conturi, ce se exprimă 

prin vizite comune la obiectivele acvatice, participarea în sedințe de lucru, inclusiv și în ședința 

finală din 20.12.21.  

De asemenea, în anul 2021 Întreprinderea a fost supusă controlului din partea Inspecției finaciare 

din cadrul Ministerului de Finanțe (martie 2021) și a auditului Extern (noiembrie – decembrie 

2021).  

 

Contabil-șef                      Irina ZUBCĂ 

 

Administrator                 Vasile GRAMA 


