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I. NOŢIUNI GENERALE 

Regulamentul de exploatare al lacului antiviitură din s. Stăuceni, mun Chişinău 
reglementează şi stabileşte criteriile pentru exploatarea obiectivului acvatic, în scopul 
exploatării acestuia corecte şi durabile, şi se aplică faţă de persoană care deţine şi 
gestionează prezentul obiectiv. 

Regulamentul de exploatare, reprezintă documentul principal al deţinătorului lacului, 
în baza căruia trebuie să fie utilizate resursele de apă ale acestuia şi alte resurse 
naturale, respectând condiţiile de protecţie a mediului înconjurător, precum şi 
îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţie a construcţiilor hidrotehnice în 
termenele prevăzute în cartea tehnică a construcţiilor hidrotehnice, în conformitate cu 

- actele normative, bazate pe observaţiile asupra comportării construcţiilor în exploatare. 
Prezentul Regulament face parte din documentaţia tehnică de exploatare a lacului. 

în cazul apariţiei unor deteriorări sau abateri de la funcţionarea normală a 
construcţiilor şi utilajului, deţinătorul lacului este obligat să organizeze imediat 
efectuarea expertizei tehnice cu participarea experţilor tehnici atestaţi, iar deteriorările 

—depistate sau abaterile de la funcţionarea normală a construcţiilor şi utilajului să fie 
înlăturate de către deţinător, în baza raporturilor contractuale ale acestuia. 

Deţinătorul lacului este obligat să informeze în decurs de 24 ore, despre accidentele 
"tehnice care au avut loc la exploatarea acestor construcţii, Inspecţia de Stat în 

Construcţii, autorităţile publice locale, organele supravegherii de stat de protecţie a 
-mediului şi autorităţile de gospodărire a apelor. 

7\ în sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni: 

miră hidrometrică gradată - instalaţie marcată cu precizia de 1 cm, pe care se indică 
cota nivelului normal de retenţie, cota nivelului până la care se admite extragerea apei pentru 
' igaţie (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru piscicultura) şi cota nivelului 

_je fier şi se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe turnul evacuatorului de apă 
(nu se referă la lacuri de tip antiviitură) 

Nivel normal de retenţie - nivelul apei în acumularea de apă care corespunde 
gagului descărcătorului de ape mari şi este stipulat în fişa tehnică (nu se referă la lacuri 
de tip antiviitură) 

INivel de fier al acumulării de apă — volumul de apă inadmisibil pentru captare şi 
destinat menţinerii biodiversităţii acvatice; (nu se referă la lacuri de tip antiviitură) 

la surplusului ^ 
jn :enţie!(pentru lacuri de tip antiviitură- cota de calcul de 1 % ) 
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Volum intangibil de apă pentru piscicultura - volumul de apă acumulat până la 

nivelul minimal admis pentru extragere îa irigare (nu se referă la lacuri de tip antîviitură) 

Deţinătorul acumulării de apă - proprietarul, arendaşul, subarendaşul sau 
organizaţia de exploatare a obiectivului acvatic; 

2. DATE GENERALE PRIVIND LACUL ATIVIITURĂ 
Regulamentul de exploatare al lacului antiviitură, amplasat în hotarele administrativ-
teritoriale ale primăriei s. Stăuceni pe terenul cu numărul cadastral 3153300.412; 
3153300.448, proprietar - SRL STARBIZ,. este întocmit în corespundere cu 
„Regulamentul - tip de exploatare al lacurilor de acumulare / iazurilor" aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr,977 din 16 august 2016 şi Hotărâra 
Guvernului Republicii Moldova nr.810 din 20 august 2018 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova nr.9772016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de 
exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011. Temei 
de executare a Regulamentul serveşte NCM D.01.02 - 2003, NCM D.01.01 - 97, CP 
D.01.05 - 2012, NCM D.01.03-2007 şi alte acte şi materiale de reglementare, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

La elaborarea Regulamentului au fost utilizate cercetările inginero - hidrotehnice, 
prospecţiunile topo - geodezice efectuate pe teren, şi calculele hidrologice. 

Lacul antiviitură preconizat, este amplasat în hotarele administrativ-teritoriale ale 
s.Stăuceni, pe terenul cu număr cadastral 3153300.412; 3153300.448 Sursa de apă -
rîuleţul Holbocica afluent stînga r.Bîc —• afluent deapta fluviul Nistru, precipitaţiile 
atmosferice, izvoarele existente şi apele freatice. Categoria de importanţă a construcţiilor 
hidrotehnice este determinată de clasa acesteia în conformitate cu normele de proiectare 
în vigoare în domeniul construcţiilor hidrotehnice NCM D.01.03 - 2007 „Construcţii 
Hidrotehnice. Reguli de bază" şi se referă la categoria a IV de importanţă. Tipul 
regularizării cursului de apă este cu regularizarea parţială a viiturilor în albia lacului 
antiviitură. 

Parametrii principali ai lacului antiviitură sunt expuşi în tabelul nr.1 

Tabelul nr.1 

Parametrii la NNR Cotele nivelului apei în 
m. abs. 

Volumul de apă, 
mii. m3 

Suprafaţa 
apei la 
NNR, 

ha 
Lungimea, 

m 

Lăţimea 
medie, 

m 

Adânci
me 

maximă 
medie, 

m. 

NVM, 
m 

NNR 
m 

NMR, 
m NVM 

Volu 
mul 

NNR 
mii 
m3 

Volu 
mul 

NMR 
mii 
m3 

Suprafaţa 
apei la 
NNR, 

ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1600 310 8.3/4,0 - 82,6 83,3 - 1700,0 1980,0 38,2 

Dependenţa suprafeţei lacului de acumulare în funcţie de volumele de apă ia nivelurile 
caracteristice sunt expuse în tabelul nr.2. 



Tabelul nr.2 1 dUtflUI 

Denumirea 
cursului de apă 

Denumirea lacului 
de acumulare 

Nivelurile 
caracteristice, m 

Volumul de apă, 
mii m3 

Suprafaţa, 
ha 

Rîuleţul Holbocia —» 
afluent stîngr.r. 

Bîc 

Lacul antiviitură 
Ceucari NNR (regularizat 

1%)-82,6 
1700 38,2 

I 

I 
I 

~ Construcţiile hidrotehnice - componenţa şi caracteristica 

Barajul - de tip gravitaţional. 
~ Parametrii constructivi ai barajului: 

Lungimea - 308 m, lăţimea - 6,5m5 înălţimea maximală - 10,6 m. 
înclinaţia taluzului amonte - 1:3,5 taluzului aval -1:2,75. 
Cota coronamentului barajului - 84,6 m. 

_ 
Parametrii principali sunt prezentaţi in Anexa 1 Fişa tehnică a lacului de acumulare si 
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3. ORGANIZAREA EXPLOATĂRII 
Exploatarea lacului de acumulare se efectuează conform regulilor de exploatare 

""general-operative şi tehnice. 
Sarcinile de exploatare general-operative includ soluţionarea problemelor care se 

_eferă la bazinul hidrografic al râului în ansamblu şi care se realizează de către 
autoritatea administrativă de gestionare a apelor. 

Problemele de exploatare generale sunt parte componentă a documentaţiei tehnice 
xie proiect, iar problemele operative depind de situaţia reală tehnică a construcţiilor sau 
He situaţia climaterică excepţională. 

Exploatarea tehnică a lacului antiviitură se realizează nemijlocit de către deţinătorul 
lacului antiviitură şi include: 

a) perfecţionarea calificării personalului de exploatare (după caz). 
— b) întreţinerea stării tehnice a tuturor construcţiilor şi a cuvetei conform normelor în 
vigoare, standardelor şi directivelor metodice; 

c) întreţinerea fâşiilor riverane de protecţie; 
d) coordonarea regimurilor hidrologice cu autoritatea de specialitate pentru 

£ spodărirea apelor; 

I —e) supravegherea regimului hidrologic, cotelor de nivel şi debitelor de exploatare a 
lacului antiviitură; 

f) monitorizarea stării construcţiilor şi întreţinerea acestora în stare de funcţionare; 
~g) efectuarea lucrărilor de reparaţie (cu forţe proprii sau cu antrenarea organizaţiilor 

I S( >cializate); 

Ui) executarea oportună a lucrărilor de amenajare a teritoriului; 

i) întocmirea cărţii tehnice; 



j) paza; 
Componenţa şl efectivul personalului necesar pentru exploatarea în regim de 

siguranţă a lacului anîiviitură, se stabilesc de către deţinătorul lacului, în funcţie de 
volumul lucrărilor de exploatare, categoria de importanţă, complexitatea şi fiabilitatea 
întregului complex ai lacului antiviitură. Deţinătorul lacului poartă, de asemenea, 
răspundere pentru instruirea profesională a personalului. 

Reparaţia capitală a construcţiilor hidrotehnice se va efectua în baza unui proiect de 
execuţie, coordonat conform cerinţelor de proiectare şi executare a lucrărilor. 

Exploatarea lacului se efectuează de personal instruit. 

RGIMUL HIDROLOGIC DE FUNCŢIONARE AL LACULUI ANTIVIITURĂ 
Regimul hidrologic de funcţionare a lacului trebuie să asigure: 

a) utilizarea apei în corespundere cu destinaţia; 
b) condiţii normale de exploatare privind asigurarea protecţiei populaţiei, 

localităţilor şi terenurilor din aval împotriva inundaţiilor; 
c) un volum minim de înnămolire; 
d) evitarea eutrofizării apei lacului 
e) debitele ecologice ale cursului de apă [debitul ecologic Qeco > 0, 25Qma 

{mediu multianual)]; 
f) debitul salubru al cursului de apă. 
în toate cazurile trebuie respectate următoarele reguli generale de gestionare a 

regimului hidrologic al lacului antiviitură: 
a) în perioada de exploatare, debitul cursului de apă în aval de baraj se va menţine 

nu mai mic de debitul de servitute plus debitul ecologic. 
b) nivelul apei în condiţiile tranzitării viiturii maxime calculate nu trebuie să 

depăşească nivelul maxim forţat, stabilit de proiectul de execuţie; 
c) în cazul în care este modificată destinaţia lacului de acumulare sau utilizarea 

resurselor de apă ale acestuia, trebuie modificat respectiv şi regulamentul de 
exploatare. 

Graficele de dispecerat se examinează şi se aprobă de către autorităţile publice 
centrale şi locale autorizate, conform legislaţiei în vigoare. 

în caz de situaţii de pericol sporit sau accident, deţinătorul lacului comunică 
imediat autorităţilor publice centrale şi locale, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale, autorităţilor de protecţie a mediului, precum şi deţinătorilor lacurilor de 
acumulare/iazurilor din aval. 

Situaţii de pericol de accident se consideră: 
a) avertizarea despre formarea viiturilor; 
b) distrugerea unei construcţii sau a unui element al acesteia, care poate provoca 

un accident general; 
c) surparea, deformarea periculoasă sau alunecarea taluzurilor barajului care pot 

influenţa integritatea barajului; 
d) depăşirea nivelului apei în iaz peste cel admis de proiect; 
e) sporirea debitelor de filtrare în sistemul de drenaj peste valoarea proiectată, mai 

ales, în cazul apariţiei semnelor simptomatice de sufoziune; 
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f) apariţia fisurilor pe taluzul amonte sau cel din aval al barajului de pământ mai 
sus de prisma de drenaj; 

g) apariţia scurgerilor de apă prin corpul barajului de pământ şi suprafaţa 
construcţiilor de beton din aval (de-a lungul construcţiilor de evacuare ale apei, 
pereţilor de sprijin, care despart corpul barajului de pământ şi a construcţiilor de 
beton etc); 

h) poluarea lacului cu poluanţi în concentraţii ce depăşesc concentraţia maximă 
admisibilă; 

i) evacuări de ape poluate în aval de baraj; 
j) stoparea evacuărilor de debite ecologice. 

Regimul de funcţionare în cascadă a iazurilor se stabileşte prin regulile de 
exploatare, reieşind din specificul funcţionării fiecărui iaz aparte. Acesta trebuie să 
asigure randamentul cel mai înalt de utilizare a volumelor de apă a întregii cascade şi 
se va efectua în mod obligatoriu printr-un sistem de interconectare pentru asigurarea 
informării deţinătorilor iazurilor şi populaţia din aval, privind pericolul de 
viitură. Nivelul maxim admisibil al apei în iaz în condiţii de iarnă se stabileşte ţinând 
cont de acestuia, produs de stratul de gheaţă. 

în perioadele iernilor grele, în timpul formării stratului de gheaţă de o grosime 
considerabilă, nivelul apei trebuie ţinut constant, având grijă ca apa venită să fie 
evacuată în aval. în cazul necesităţii scăderii nivelului de apă, ritmul de scădere 
trebuie să fie esenţial redus, comparativ cu cel obişnuit, pentru a nu provoca 
deteriorări ale consolidărilor taluzurilor. Gheaţa trebuie să sedimenteze lent pe 
taluzuri. Creşterea nivelului de apă se efectuează numai după începutul topirii gheţii. 

în fiecare an, până la începutul viiturilor, autorităţile publice centrale şi locale 
organizează o comisie de combatere a inundaţiilor, care: 

a) elaborează un program de măsuri cu privire la tranzitarea viiturii; 
b) stabileşte ordinea de umplere şi golire a lacului în funcţie de prognoza 

hidrologică; 
c) verifică starea taluzurilor în amonte ale barajului, construcţiilor de evacuare a 

apei, canalelor, digurilor şi zonei riverane a cuvetei lacului. 
Către începutul viiturii se termină reparaţia tuturor construcţiilor, structurilor şi 

mecanismelor, legate de tranzitarea apei 

Toate măsurile de pregătire trebuie să fie finalizate cu 15 zile înainte de termenul 
din avertizarea organelor abilitate privind începutul viiturii. 

în baza prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, către începutul viiturii 
deţinătorii vor pregăti mecanismele şi materialele necesare pentru situaţiile când apar 
pericole (buldozere, piatră, saci cu nisip etc.) şi vor întocmi grafice de serviciu pentru 
persoanele responsabile şi mijloacele de transport. 



In perioada de viitură deţinătorul lacului organizează serviciul de monitorizare şi 
regularizare a nivelului de apă şi a stării construcţiilor în regim „ non-stop". 

Viiturile pluviale se deosebesc printr-o perioada scurtă de acţiune şi necesită o 
operativitate perfectă a serviciilor de exploatare. în timpul căderii unei ploi puternice cu 
caracter torenţial, în perioada nivelurilor de apă maxime în iaz, construcţiile de evacuare 
şi de captare a apei trebuie să se deschidă pentru scurgerea apei de viitură, ţinând cont 
de capacitatea de evacuare a canalului de evacuare de nivel. 

în perioada ploilor intense este necesar de a avea o capacitate de rezervă pentru 
acumularea viiturii torenţiale. 

în timpul scurgerii debitelor catastrofale, care depăşesc capacitatea de tranzitare 
teoretică a construcţiilor de evacuare a apei, se admite o suprasarcină a nivelului de 
apă peste cota de calcul. 

în cazul creşterii ulterioare a debitelor, se procedează la evacuarea apei printr-un 
canal de pământ, prevăzut din timp pe versant, cu cota fundului la nivelul forţat de 
retenţie sau prin depresiuni line ale coronamentului barajului în una din racordările 
acesteia la versant. în calitate de măsură extremă, evacuarea temporară a apei poate fi 
efectuată printr-o excavaţie nu prea adâncă, într-un loc selectat din timp, luând toate 
măsurile împotriva lărgirii zonei excavaţiei şi erodării albiei în adâncime. 

Despre crearea unei astfel de situaţii critice trebuie anunţaţi deţinătorii lacurilor de 
acumulare/iazurilor, populaţia în localităţile amplasate în aval prin sistemul de alarmare 
instalat din timp de către deţinătorul lacului. 

Tranzitarea viiturii prin iazurile construite în cascade se efectuează, ţinând cont de 
condiţiile de evacuare a apelor de viitură, în regim de siguranţă, şi capacitatea de 
tranzitare a lacurilor de acumulare amplasate în aval. 

După trecerea viiturii, elementele constructive care au avut contact cu debitul de 
viitură, trebuie să fie examinate, fotografiate, măsurate, iar modificările şi deformările 
survenite desenate. Asupra rezultatelor examinărilor se întocmeşte un proces-verbal. 

Este interzisă exploatarea iazurilor antierozionale în calitate de acumulări de 
apă. 

5. MĂSURI DE EXPLOATARE ALE LACULUI ANTIVIITURĂ Şl A CONSTRUCŢIILOR 
ACESTUIA 

A. Organizarea observaţiilor 
Măsurile de exploatare includ: 
a) observaţiile complexe asupra stării şi funcţionării construcţiilor hidrotehnice şi a 

filtrelor împotriva înnămolirii; 
b) măsurile de protecţie forestiere şi antierozionale; 
c) observaţiile asupra stării zonelor şi fâşiilor riverane de protecţie a apelor, precum şi 

asupra protecţiei construcţiilor, tehnicii securităţii; 
d) măsurile de securitate în cazul apariţiei unor situaţii excepţionale. 

Observaţiile asupra stării lacului de acumulare şi funcţionării construcţiilor 
hidrotehnice se realizează în scopul; 

a) obţinerii sistematice a datelor privind starea şi condiţiile funcţionării construcţiilor şi 
fâşiei riverane de protecţie; 

b) stabilirii corecte şi la timp a lucrărilor de reparaţii; 
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c) luării la timp a măsurilor de evitare a accidentelor; 
d) îmbunătăţirii, după caz, a exploatării construcţiilor; 
e) elaborării şi executării măsurilor de perfecţionare sau reconstruire a construcţiilor 

şi de mărire a fiabilităţii acestora. 
Observaţiile se efectuează în modul următor: 
a) controlul operativ zilnic; 
b) controlul profilactic periodic; 
c) controlul de inspectare; 
d) reviziile extraordinare cu expertiza tehnică, legate de deteriorările accidentale. 
Modul şi frecvenţa de revizii ale construcţiilor se stabilesc în funcţie de condiţiile 

concrete, gradul de complexitate a exploatării, de structura construcţiilor şi de regimul 
de funcţionare a lacului, 

în procesul exploatării observaţiilor vizuale şi instrumentale sunt supuse: 
a) variaţiile nivelului apei în bieful aval şi în bieful amonte; 
b) deteriorările construcţiilor; 
c) formarea fisurilor în corpul construcţiilor şi starea rosturilor; 
d) infiltrarea apei prin construcţii şi în ocolirea acestora; 
e) funcţionarea dispozitivelor hidrofuge şi de drenare; 
f) acţiunea fluxului de apă, a valurilor şi a fenomenelor atmosferice asupra 

construcţiilor; 
g) eroziunea şi distrugerea risbermelor, radierilor, înnămolirea cuvetei, surparea 

malurilor în bieful aval al construcţiilor de evacuare a apei; 
h) acţiunea gheţii asupra construcţiilor; 
i) apariţia galeriilor, activitatea biologică a animalelor, care fac în pământ sediu pentru 

culcuş, cămară, adăpost pentru pui etc; 
j) tranzitarea viiturii; 

' k) deformarea malurilor şi fenomenele de alunecare; 
I) înnămolirea şi acoperirea cu vegetaţie a cuvetei; 
m) subinundarea şi înmlăştinirea terenurilor agricole în regiunea lacului de acumulare 

etc; 
n) procesele de eutrofizare a apei. 

— Volumul şi periodicitatea observaţiilor şi cercetărilor, precum şi aparatura de 
măsurare şi control necesară pentru aceste lucrări, se prevăd, conform proiectului, în 
_jgulamentul privind exploatarea tehnică a construcţiilor, elaborat în baza documentaţiei 
tehnice normative în vigoare. 

bservările asupra fenomenelor care se influenţează reciproc (de exemplu, deformarea 
construcţiei şi infiltrarea, nivelul apei în bieful amonte şi debitele de infiltrare etc.) trebuie 
să fie efectuate simultan. 

în procesul organizării observărilor asupra deformării malurilor, alunecărilor, 
fnnămolirii cuvetei, suplimentar trebuie folosită documentaţia normativă în vigoare. 

Rezultatele observărilor se înscriu în listele şi registrele respective, se prelucrează, 
s_ sistematizează şi se analizează. 

Dacă în urma observărilor sunt constatate abateri de la funcţionarea normală a 
c nstrucţiei, se efectuează măsurări de control suplimentare şi în cazul confirmării 
aFaterilor, trebuie luate măsurile necesare de restabilire a stării normale de exploatare a 
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construcţiei. 
Răspunderea pentru organizarea şi efectuarea observărilor în perioada de exploatare 

permanentă poartă deţinătorul lacului. 

B.Exploatarea barajelor 
Condiţiile generale de exploatare pentru toate tipurile de baraje constau în 

menţinerea cotelor coronamentului la valoarea proiectată. Deformările trebuie să fie 
înlăturate imediat. înlăturarea deformărilor se efectuează în modul următor: în primul 
rând, se curăţă suprafaţa pământului tasat, după care în locul cel mai tasat se sapă un 
şanţ cu adâncimea de 0,5 m şi sectorul tasat se umple până la cota de proiect cu 
acelaşi pământ, care este aşezat în corpul barajului (digului), compactând cu grijă 
straturile. Apoi se restabileşte căptuşeala (cu pietriş, sau piatră spartă etc). 

în cazul în care se deteriorează consolidarea taluzului trebuie să se ia măsuri pentru 
oprirea distrugerii ulterioare. 

Dacă din anumite cauze nu există posibilitatea de a restabili urgent partea distrusă, 
consolidând-o conform proiectului, atunci în calitate de îmbrăcăminte provizorie pot fi 
aplicate saltele de stuf sau alte asemenea material cu lest din piatră, gabioane, saci cu 
pământ etc, urgent se va micşora nivelul din lac mai jos de nivelul normal de retenţie. 

Ulterior, în cel mai scurt timp posibil, îmbrăcămintea provizorie se substituie cu 
consolidări permanente, în conformitate cu proiectul. 

Alunecările şi surpăturile de pământ pe taluzul aval, formate în urma acţiunii apelor 
provenite din topirea zăpezilor şi din ploile torenţiale, trebuie curăţate şi balastate cu 
materiale filtrante, evacuând apele în canalurile de descărcare şi de transportare, care 
trebuie întreţinute în stare de funcţionare. 

Sistematic se efectuează observări prin sondaj, asupra fisurilor, surpărilor şi alte goluri 
în corpul barajului. Galeriile depistate se vor umple sub presiune cu pastă lichidă de 
argilă şi mortar sau cu mortar de ciment. Combaterea rozătoarelor se efectuează de 
serviciile speciale. 

Nu se admite creşterea arbuştilor şi copacilor pe suprafaţa taluzurilor, 
barajelor. 

Infiltrarea apei prin corpul barajului trebuie să fie lichidată sau redusă imediat, mai 
ales, dacă se observă creşterea debitului apei, care se infiltrează şi sufoziunea 
pământului din corpul barajului. 

Locul infiltraţiei trebuie rambleiat cu pietriş nesortat, la o aşa înălţime, ca scurgerea să 
fie lichidată. Apoi se pregăteşte pământ şi saci plini cu pământ Prin deschideri mici în 
amonte se stabileşte zona de infiltraţie şi, transversal acesteia, se execută un ecran din 
pământ bine compactat. 

Nu se admite scăderea nivelului apei în iaz prin căile de infiltraţie care necesită să fie 
obturate. 

Surpăturile create se înlătură imediat. Provizoriu surpăturile se astupă cu saci umpluţi 
cu nisip şi anrocament Pentru o pozare îndesată, sacii se umplu cu nisip numai pe 
jumătate. 

Apoi din surpătură trebuie îndepărtat stratul de pământ aluvionat şi cel degradat. Pe 
suprafaţa curăţată, în lungul digului, se sapă praguri şi tranşee cu adâncimea de 0,5-1,0 
m. Pe suprafaţa taluzului pregătită astfel, urmează să fie aşezat pământ în straturi de 
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10-15 cm cu compactare până la densitatea de proiect 
După aceasta, transversal de surpătură, trebuie efectuată baterea piloţilor astfel ca 

vârful acestora să fie mai sus de orizontul maxim al apei, şi continuată aşezarea 
pământului în straturi a câte 20-30 cm cu compactare îngrijită până la masa volumetrică 
proiectată a scheletului pământului în corpul barajului şi cu finisarea pantelor barajului 
(digului) până la profilul proiectat. în caz de necesitate, când surpătură se află sub apă, 
aceasta trebuie închisă cu palplanşe, pompată apa din limitele îngrădirii palplanşei şi 
numai după aceasta să fie executate lucrările de terasament. 

Gonflarea corpului barajului şi şiroirea abundentă a apei la piciorul aval al barajului 
indică existenţa defectelor în fundaţia construcţiei. în aceste cazuri este necesar, în 
mod urgent, de consolidat capacitatea de drenare a părţii avală a construcţiei prin 
execuţia canalelor suplimentare de drenare şi de evacuat apele de suprafaţă şi freatice 
la distanţa mai mare de 100 m de la piciorul barajului, precum şi lestarea în formă de 
banchetă. 

în scopul stopării începutului alunecării taluzului aval, se construieşte lestul filtrant, 
pozat în formă de filtru invers sau de altă formă mai complexă de drenaj. 

Modul de restabilire a taluzului: 
a) se înlătură pământul afânat, saturat cu apă; 
b) pe conturul sectorului taluzului deformat se execută praguri (pentru joncţiunea 

calitativă a pământului nou aşezat cu cel vechi); 
c) pământul se aşează, începând cu piciorul taluzului, în straturi orizontale cu 

grosimea de 0,15-0,20 m, cu compactare şi cu nivelare pe toată lungimea taluzului 
-estabilit; 

- d) după restabilirea taluzului trebuie să se restabilească drenajul, dar dacă acesta 
lipseşte, se construieşte unul nou, asigurând evacuarea apei de drenare prin 
construcţia canalelor, curăţare sau prin alte mijloace; 

~ e) în alunecările parţiale locale pământul de pe taluzuri se îndepărtează şi se 
chimbă cu un pământ calitativ; 

_ f) pentru a evita repetarea alunecării, suprafaţa prăbuşită se terasează în formă de 
praguri, iar umpluturile suplimentare se execută în straturi orizontale (0,15-0,2m) cu o 

ompactare minuţioasă; 
~ g) în cazul alunecărilor esenţiale ale taluzurilor, consecutivitatea restabilirii rămâne 
~ceeaşi, dar pentru sporirea stabilităţii acestora, se instalează berme suplimentare sau 
^anchete, iar în caz de necesitate, se reduce orizontul apei în bieful amonte. 

în caz de infiltrare intensă, în racordările cu construcţiile de evacuare a apei (mai 
i es, dacă debitul ei creşte) trebuie curăţate imediat locurile de ieşire a apei, de astupat 
co pietriş mărunt şi nisip şi de executat lestarea cu material filtrant pentru a preveni 
rtfoziunea din zonele de contact. Concomitent, trebuie efectuată lestarea taluzului 
ajionte, în funcţie de tipul de consolidare cu nisip, pietriş, saci cu pământ, pozarea unui 
paiet din pânză de cort etc. 

-Pe timp de iarnă: 
a) nu se admite curăţarea învelişului de zăpadă de pe taluzul în amonte pentru a 

e_ta îngheţarea taluzului şi umflării căptuşirii; 
b) se întreprind măsuri contra îngheţului dispozitivelor de drenaj, fapt care necesită 
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supravegherea ieşirii apelor de infiltrare (formarea gheţuşului) şi izolarea termică a 
locurilor respective cu mijloace accesibile. 

Se interzic excavările în apropierea nemijlocită a construcţiilor de pământ. Măsurile 
de menţinere a stării tehnice corespunzătoare a construcţiilor constă în supravegherea 
permanentă asupra stării acestora şi efectuarea la timp a lucrărilor de reparaţie (în caz 
de necesitate). 

Lucrările de reparaţie, legate de întreţinerea construcţiilor hidrotehnice de regularizare 
a lacului de acumulare în stare de funcţionare, se împart în reparaţii curente şi capitale. 

întreţinerea curentă, prevăzută de regulamentul de exploatare tehnică a 
construcţiilor, nu este inclusă în componenţa lucrărilor de reparaţie. 

Reparaţia capitală se consideră o astfel de reparaţie, în timpul căreia se schimbă 
construcţiile şi piesele uzate, se schimbă complet sau parţial utilajul uzat sau unele 
noduri ale utilajului cu altele, mai eficiente, care sporesc posibilităţile de exploatare ale 
obiectivelor reparate. 

Reparaţia capitală a construcţiilor se programează în cazurile în care, prin reparaţia 
curentă, nu poate fi asigurată rezistenţa şi stabilitatea acestora. 

Decizia privind executarea reparaţiei capitale este luată de deţinătorul lacului de 
acumulare prin coordonare cu proprietarul, cu antrenarea experţilor tehnici atestaţi în 
domeniul respectiv. 

Reparaţiile extraordinare, legate de deteriorările şi distrugerile provocate de acţiunea 
fenomenelor spontane (viitură, cutremur de pământ etc), se efectuează în afara 
planului, prin aplicarea măsurilor necesare pentru urgentarea lichidării avariei. 

Deteriorările care prezintă pericol pentru viaţa populaţiei, sau care aduc pagube 
materiale mari, trebuie lichidate imediat. 

Toate tipurile de reparaţii, cu excepţia celei extraordinare (în caz de avarii), se 
efectuează în mod planificat. Planul, din iniţiativa deţinătorului lacului, se întocmeşte în 
perspectivă şi pe un an, cu repartizarea pe trimestre şi pe luni de către specialişti 
atestaţi. Planul se aprobă de către proprietar. în baza planurilor aprobate se întocmesc 
graficele de executare a lucrărilor de reparaţie. 

Reparaţiile capitale la construcţiile hidrotehnice, legate, în special, de reconstrucţia 
acestora, trebuie să fie argumentate prin cercetări şi proiecte speciale. în toate 
cazurile de abatere de la funcţionarea normală a construcţiilor hidrotehnice, deţinătorul 
lacului întreprinde măsuri de rigoare pentru înlăturarea acestora. 

Recepţia construcţiilor hidrotehnice după reparaţie se efectuează de către 
beneficiarul lucrărilor, în strictă conformitate cu Legea nr.721-XIII din 2 februarie 1996 
privind calitatea în construcţii şi normativele tehnice în vigoare. 

Despre toate lucrările de reparaţii efectuate se întocmesc procese-verbale 
respective, în baza cărora, în „cartea tehnică" a fiecărei construcţii, se trec în evidenţă 
modificările respective. 

C. Măsuri de protecţie împotriva înnămolirii 
Zona de protecţie a apei constituie partea amonte a cuvetei, terenul riveran (fâşia 

riverană de protecţie), pe care se realizează un complex de măsuri de menţinere a stării 
tehnice corespunzătoare a lacului de acumulare. 



Limitele fâşiei riverane de protecţie a apei se mărginesc dinspre malul apei de cota 
nivelului normal de retenţie, iar dinspre terenul adiacent de o linie imaginară paralelă cu 
prima şi care se află la o distanţă stabilită în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Măsurile de protecţie împotriva înnămolirii prevăd: 
a) crearea plantaţiilor forestiere şi de înierbare de-a lungul malurilor; 
b) crearea filtrelor împotriva înnămolirii în partea amonte a lacului de 

acumulare/lacului de acumulare; 
c) crearea plantaţiilor de consolidare a malurilor de-a lungul nivelului normal de 

retenţie al apei; 
d) executarea construcţiilor antierozionale în cazul existentei în zona adiacentă 

lacului a unui sistem de râpi şi vâlcele. 
Măsurile enumerate, precum şi cele privind acvatoriul lacului de acumulare, constituie 

baza exploatării corecte şi protecţiei mediului ambiant. Acestea contribuie la menţinerea 
- situaţiei sanitare ecologice, a echilibrului ecosistemelor în zona de protecţie a apei şi 

acvatoriului lacului şi asigură calitatea apei în iaz la nivelul normelor sanitare în vigoare. 
Complexul de măsuri se stabileşte prin proiect. 

Măsurile de protecţie a apei în zona de protecţie a apei sunt orientate spre: 
a) menţinerea calităţii apei în bazinul de apă la nivelul normelor sanitare în vigoare; 

- b) protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi poluării; 
c) utilizarea raţională a pământurilor şi organizarea corectă a asolamentelor în scopul 

leadmiterii eroziunii eoliene; 
d) respectarea strictă a normelor şi regulilor de aplicare a agenţilor toxici, a 

)esticidelor şi îngrăşămintelor minerale, realizarea corectă a transportului şi depozitării 
.acestora; 

e) combaterea eutrofizării şi înnămolirii lacului şi a eroziunii malurilor; 
f) prevenirea poluării mediului ambiant cu ape reziduale, de la complexele şi fermele 

zootehnice şi cu produse petroliere; 
g) interzicerea amplasării în preajma resurselor de apă, râurilor şi bazinelor de apă a 

armelor zootehnice, imaşurilor de vară ale animalelor, bazinelor de apă neamenajate, 
depozitelor petroliere, cimitirelor, inclusiv a celor de animale; 

h) întreţinerea şi protecţia plantaţiilor forestiere de protecţie a apei şi realizarea altor 
măsuri de prevenire a înrăutăţirii calităţii apei în lac. 

Deţinătorul lacului trebuie să ceară ca utilizatorii pământului să efectueze măsuri, 
cjre ar exclude pătrunderea agenţilor toxici în iaz de pe terenurile agricole situate în 
zona de protecţie a apei. 

-Deţinătorul lacului trebuie să supravegheze permanent gospodăriile amplasate în zona 
d° protecţie a apei şi care au depozitate îngrăşăminte, ca acestea să nu admită 
pjrunderea în râu şi în bazinul de apă a apelor reziduale şi a scurgerilor de suprafaţă, 
contaminate cu îngrăşăminte organice, minerale şi cu diferite pesticide. 

Măsura cea mai eficientă, cu o influenţă ameliorativă multilaterală asupra teritoriului 
phstejat (consolidarea malurilor, combaterea eroziunii eoliene şi hidrice, protecţia 
rezervoarelor de apă împotriva înnămolirii, reducerea evaporării de pe suprafaţa acvatică, 
cr area condiţiilor prielnice pentru folosirea apelor din sursele locale şi pentru 



piscicultura, ameliorarea stării sanitare a rezervoarelor de apă şi a teritoriilor adiacente 
etc), este crearea şi îngrijirea minuţioasă a plantaţiilor forestiere în jurul lacului. 

D. Măsurile de protecţie în fâşia riverană şi zona de protecţie a apei 
iacului antîviitură 

în procesul de exploatare a lacului, deţinătorul va efectua verificări planificate ale 
aquatoriului (1-2 ori pe an) şi neplanificate - după trecerea viiturii şi ploilor torenţiale, cu 
efectuarea de observări asupra oscilaţiei nivelurilor apei, erodării malurilor şi proceselor 
de alunecare, înnămolirii şi acoperirii cu vegetaţie a apei. 

Observaţiile pe sectoarele malurilor neconsolidate vor fi efectuate în scopul 
determinării intensităţii erodării acestora şi a proceselor de înnămolire. 

Observaţiile asupra înnămolirii cuvetei lacului se fac pentru a determina volumele de 
înnămolire şi gradul de intensitate al acesteia. Măsurarea adâncimilor şi prelevarea 
probelor de sedimente de fund se efectuează la fiecare 3-5 ani. 

Complexul de măsuri de prevenire a înnămolirii lacului de acumulare se stabileşte in 
perioada de exploatare, în proiectul de execuţie şi se va reflectă în regulamentul de 
exploatare a lacului. Odată cu acumularea experienţei, luând în considerare 
particularităţile condiţiilor de exploatare locale, măsurile prevăzute de proiect pot fi 
modificate, completate, corectate şi precizate. 

Din măsurile posibile de prevenire a înnămolirii lacului fac parte: 
a) acumularea debitului solid în capacităţi special amenajate (rezervoare pentru 

aluviuni) pe afluenţii a căror cotă în debitul solid total este destul de esenţială; 
b) ameliorările silvice şi îmbunătăţirile funciare în scopul consolidării surpăturilor, 

alunecărilor, versantelor vâlcelelor, râpilor şi talvegurilor în zona de influenţă a lacului 
de acumulare 
c) întreţinerea (în cazuri necesare - crearea) fâşiilor de protecţie a apei şi filtrelor 

împotriva înnămolirii în stare de funcţionare; 
d) curăţarea mecanică a cuvetelor de depunerile aluvionare. 

Măsurile de prelungire a perioadei de înnămolire şi de întreţinere a volumului şi de 
regularizare a lacului de acumulare trebuie să fie stabilite de studiul comparativ tehnico-
economic şi de condiţiile concrete de exploatare. 

Măsurile de ameliorare silvică şi îmbunătăţiri funciare în zona de influenţă a lacului de 
acumulare, în scop de reducere a înnămolirii, stopează eroziunea solului şi spălarea 
particulelor solide de pe suprafaţa teritoriului adiacent. 

în timpul verii modificarea periodică a nivelurilor apei din iaz la 1-2 m, ameliorează 
situaţia parazitologică, accelerând schimbul de apă din iaz şi reducând intensitatea 
eutrofizării. 

Măsurile de protecţie împotriva degradării malurilor şi erodării terenului adiacent a 
lacului se stabilesc în proiectul de execuţie in decursul perioadei de exploatare a lacului. 

în scopul combaterii eroziunii solului şi a poluării apei, activităţile economice în fâşia 

riverană şi în zonele de protecţie a apei lacului de acumulare, trebuie să fie reglementate 
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în strictă corespundere cu prevederile articolelor 8, 9, 12, 13, 14 şi 15 din Legea nr. 440-
XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apei râurilor şi bazinelor 
de apă. 

D1. Folosinţa apei din acumulările de apă pentru necesităţile comunităţii, irigaţie şi 
piscicultura (nu se referă Ia lacuri antiviîtură) 

Volumul de apă care poate fi utilizat pentru irigare şi piscicultura din aceleaşi iazuri 
este stabilit, în baza calculelor de gospodărire a apelor, de către utilizatorii de apă în 
comun cu autoritatea administrativă de gestionare a apei şi se include în autorizaţia de 
mediu pentru folosinţa specială a apei. 

Nivelul minim al apei admis pentru irigare şi cota nivelului maximal al volumului 
intangibil de apă pentru piscicultura se indică pe mira hidrometrică gradată instalată pe 
borna fixată pe taluzul din amonte al iazurilor sau pe turnul evacuatorului de apă. 

Mirele hidrometrice gradate se instalează de către deţinătorul acumulării de apă, 
cu specialişti licenţiaţi în domeniu, cu notificarea autorităţii administrative de gestionare a 
apelor. 

Sectoarele de teren pentru necesităţile comunităţii se determină pentru toate 
lacurile de acumulare/iazurile, indiferent de forma de proprietate, de către autorităţile 
publice locale de comun acord cu deţinătorii acestora şi se coordonează cu Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, se fac 
publice şi se afişează pe panoul de informaţii al autorităţii publice locale. 

Pe panoul de informaţii se indică reglementările privind stabilirea sectoarelor, 
- după caz, pentru scăldat, agrement, adăpatul animalelor, competiţii sportive, precum şi 

captarea apei pentru alte necesităţi ale comunităţii. 
Deţinătorii acumulării de apă, indiferent de forma de proprietate, nu sunt în drept 

" să îngrădească accesul la folosinţa apei pentru necesităţile comunităţii. 
Lacurile de acumulare/iazurile vor fi folosite conform destinaţiei acestora indicate 

_ î n documentaţia de proiect şi în autorizaţia de folosinţă specială a apei, cu acordarea 
drepturilor de folosinţă terţelor persoane pentru drepturile prioritare de folosinţă, 
prevăzute de lege. 

Deţinătorii în comun cu titularii autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei 
pentru irigaţie şi piscicultura coordonează anual, până la 1 martie, volumul apei admis 

_pentru irigaţie prin intermediul autorităţii administrative de gestionare a apei. 
Deţinătorii sau titularii autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei pentru 

rigaţie vor asigura montarea instalaţiilor de protecţie a peştelui conform standardelor 
-stabilite. 

Pescuitul sportiv, amator şi de agrement din lacurile de acumulare/iazurile unde 
je practică piscicultura se efectuează în condiţiile stabilite de către deţinătorii sau 
administratorii acestor obiective. 

Deţinătorii lacurilor de acumulare/iazurilor, care dispun de autorizaţii de mediu 
-pentru orice mod de utilizare a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizaţiei 
He mediu pentru folosinţa specială a apei la irigare instalarea prizelor de apă în zone 
jabii ite pentru pomparea apei la irigare, acestea fiind în imediata apropiere a terenurilor 
ce urmează a fi irigate. 



E. Paza construcţiilor 
Barajele şi construcţiile de categoria III şi IV pot fi păzite de către serviciile particulare 

de pază în bază contractuală. 

6. PROTECŢIA CIVILĂ, MĂSURILE DE PREVENIRE Şl LICHIDARE A 
CONSECINŢELOR ÎN CAZ DE PERICOL Şl DE APARIŢIE A INUNDAŢIILOR 
(SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE) 

Protecţia civilă reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni întreprinse în vederea 
asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţii de calamităţi naturale, avarii şi 
catastrofe şi se realizează conform principiului teritorial de protecţie în corespundere cu 
organizarea adm inistrativ-teritorială cuprinzând toate ramurile economiei locale, 
indiferent de forma de proprietate şi poartă un caracter obligatoriu. 

Activitatea unităţilor economice în domeniul protecţiei civile este coordonată de 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne. 

Deţinătorul lacului de acumulare, în baza Legii cu privire la protecţia civilă, este 
obligat să elaboreze Planul măsurilor de protecţie civilă a obiectului acvatic, ce prevede 
măsuri de prevenire şi acţiuni adecvate în vederea lichidării consecinţelor, coordonate 
cu organul respectiv de protecţie civilă şi aprobat de preşedintele Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. 

Deţinătorul lacului, în baza unui proiect de execuţie, este obligat să evalueze riscul şi 
să planifice măsurile de protecţie contra inundaţiilor. 
Măsurile de securitate şi sporire a stabilităţii construcţiilor pentru cazurile de situaţii 
excepţionale trebuie să includă: 

a) planul cu graniţele zonei de inundaţii; 
b) gradul de pericol şi prognoza eventualelor consecinţe negative cu pierderi umane 

şi materiale în urma viiturilor de primăvară-vară şi a distrugerii barajelor ce se stabileşte 
în documentaţia de proiect la capitolul protecţia civilă, măsurile de prevenire şi lichidare 
a consecinţelor în caz de pericol şi apariţia inundaţiilor (situaţiilor excepţionale); 

c) schema de avertizare a populaţiei locale şi a serviciilor respective; 
d) planurile de evacuare a populaţiei, a animalelor şi a bunurilor de valoare; 
e) crearea şi coordonarea cu Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al 

Ministerului Afacerilor Interne a echipelor mobile de , dotate cu tehnica şi mijloacele 
necesare. 
Toate acumulările de apă, indiferent de amplasare, volumul de apă acumulată şi 
apartenenţa departamentală pot deveni obiecte potenţial periculoase pentru viaţa şi 
bunăstarea populaţiei. în vederea organizării complexului de măsuri privind diminuarea 
posibilelor situaţii excepţionale, conducătorul obiectului acvatic elaborează următoarele 
anexe la planul de protecţie civilă a obiectului: 

a) graniţele zonei de inundaţie; 
b) schema de avertizare a administraţiei locale, a serviciilor respective şi a populaţiei; 
C) lista echipelor de salvatori, mijloacelor tehnice, utilajului şi materialelor necesare; 
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d) planul de interacţiune cu administraţia publică şi cu obiectele acvatice din reţeaua 
de iazuri. 

Pentru iazurile care se află în exploatare, de prevăzut stocul de materiale si mijloace 
de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor si combaterea efectelor poluărilor 
accidentale. Acestea trebuie să fie depozitate într-o magazie situată cât mai aproape de 
baraj. în magazie trebuie să se găsească lopeţi, cazmale, târnăcoape, greble, căngi, 
găleţi, frânghii, cabluri, scânduri, ciment, bitum, vopsea, adezivi, furtunuri, saci, folii, 
bărci, colaci de salvare, cizme, lanterne etc. 

7. TEHNICA SECURITĂŢII 
în perioada de exploatare a lacului trebuie respectată tehnica securităţii, stabilită 

pentru fiecare tip de lucrări. 
Conducerea generală şi controlul asupra respectării tehnicii securităţii în timpul 

lucrărilor de exploatare a lacului de acumulare se realizează de către o persoană 
responsabilă atestată, numită de gestionar. 

Fiecare persoană care efectuează exploatarea trebuie să cunoască şi să respecte 
regulile de tehnică a securităţii la locul său de muncă. 

Toate persoanele din serviciul de exploatare sunt obligate să practice înotul, să poată 
•utiliza bărcile cu rame, să aibă o pregătire teoretică şi practică de salvator şi se admit la 
executarea obligaţiilor sale numai după instructajul de tehnică a securităţii, conform 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008. 

încălcarea regulilor de tehnică a securităţii este inadmisibilă. 
La executarea lucrărilor în timp de noapte sau în timpul accidentelor se desemnează 

-persoane speciale pentru controlul asupra respectării regulilor de tehnică a 
securităţii. Persoanele care efectuează lucrări pe luciul apei, pe malul lacului de 

cumulare şi pe taluzul aval al barajului trebuie să fie asigurate cu mijloace de salvare. 
~ Mijloacele de salvare pe apă trebuie să fie constituite din seturi de vâsle şi colaci sau 
- este de salvare individuale pentru fiecare colaborator şi trebuie să fie întreţinute în 
_jare de pregătire deplină. 

Barierele de protecţie, mai ales în locurile cu pericol sporit, trebuie să fie permanent 
stare de bună funcţionare. 

Sunt categoric interzise lucrările pe apă, în apropierea nemijlocită de construcţiile 
cjscărcătoarelor de apă. 

La efectuarea lucrărilor în perioada de toamnă şi primăvara timpurie, cu temperatura 
a ei sub 10°C, se permite aflarea în apă maximum 30 minute. Apoi lucrătorii schimbă 
îmbrăcămintea şi se încălzesc minimum o oră. 

în timpul lucrărilor pe gheaţă este obligatorie instalarea podinii din scânduri. Lucrările 
tr_puie să se execute în grup. în caz de pericol este necesară asigurarea reciprocă prin 
legarea cu frânghii. 

> atenţie deosebită trebuie acordată respectării exacte a regulilor de tehnică a 
securităţii în timpul lucrului cu utilajul electric, aparatele electrice, cu materialele 
exolozive şi uşor inflamabile. 

j jcrările de exploatare în apropierea nemijlocită a construcţiilor lacului de acumulare 

trebuie să fie efectuate cu prudenţă. La construcţiile de pământ aflate sub sarcină sunt 
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interzise lucrările cu explozivi. 

Locurile reparaţiilor şi pasajelor trebuie să fie marcate prin semne de avertizare. 
Punţile hidrometrice şi cele de serviciu trebuie să aibă balustrade rezistente din 

ambele părţi cu înălţimea de minimum 1 m. 
în timpul funcţionării mecanismelor amplasate pe taluzurile barajului şi pe 

povârnişuri abrupte, se iau măsuri împotriva alunecării şi răsturnării acestora. 
La fiecare construcţie trebuie să fie o trusă medicală cu rezervă permanentă de 

medicamente şi material de pansament. 
încăperile de serviciu şi cele auxiliare trebuie să aibă inventar antiincendiar în stare 

de funcţionare, stingătoare şi alte mijloace de avertizare şi de protecţie contra 
incendiilor şi avariilor, conform normelor stabilite. 

8. DOCUMENTAŢIA Şl DĂRILE DE SEAMĂ (RAPOARTE) 
Deţinătorul lacului antiviitură trebuie să posede şi să păstreze următoarea 
documentaţie: 
a) cartea tehnică a lacului şi ale tuturor construcţiilor, conform anexei nr.6 la 

RSQUlSmentul de reC©pţi© a COnetruoţiiJor ş i i n o i a t a ţ i i l i n r a f e r e n t e i , «SKH«H%!t И Н Н 

Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996; 
b) capitolul D din cartea tehnică va fi elaborat, ţinându-se cont de reglementările 

stipulate în prezentul Regulament; 
c) în cazul lipsei şi constatării imposibilităţii de restabilire a cărţii tehnice, în mod 

obligatoriu se întocmeşte Fişa tehnică a lacului de acumulare (anexa nr. 1 la 
prezentul Regulament). Deţinătorul lacului, în termen de un an de la data elaborării 
Regulamentului de exploatare al lacului, va elabora documentaţia necesară ce 
derivă din realizarea cerinţelor care urmează: 
^ Toate iazurile existente, construite fără proiecte, indiferent de tipul de 

proprietate şi de prezenţa construcţiilor de evacuare, trebuie să fie supuse 
verificărilor prin calcul, pentru a determina categoria de importanţă şi 
fiabilitate a acestora, în baza informaţiei obţinute în urma prospecţiunilor şi 
cercetărilor efectuate la faţa locului de către specialişti, sau organizaţii 
licenţiate în domeniu. Concomitent se elaborează recomandări tehnice 
pentru utilizarea sau lichidarea construcţiilor de retenţie, consolidarea 
acestora, pentru a le spori fiabilitatea, şi prin calculul de prognoză se 
determină: gradul (valoarea) posibilelor pagube, provocate de inundarea 
localităţilor, terenurilor agricole şi construcţiilor amplasate în aval, hotarele 
zonei de inundaţii în cazul unei posibile deteriorări. 

Asemenea construcţii de retenţie pot fi exploatate numai cu construcţia 
deversorului de ape mari (dimensiunile deversorului de ape mari se 
stabilesc în urma unui calcul hidraulic), fără acumularea permanentă a apei, 
servind drept construcţii de apărare tehnică împotriva unei viituri 
neprevăzute. 

d) procesele-verbale anuale ale comisiei privind analiza stării tehnice a lacului de 
acumulare; 

e) graficele de lucru ale lacului de acumulare aprobate pe anul curent; 
f) instrucţiunile de producere şi de funcţie a persoanelor care efectuează 

exploatarea; 
g) instrucţiuni privind tehnica securităţii şi protecţia muncii. 
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Toate iazurile, fără excepfie, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să 
aibă, în mod obligatoriu, regulament propriu de exploatare şi cartea tehnică. 

Persoanele care efectuează exploatarea sunt obligate să ţină evidenţa în 
următoarele registre; 

a) registrul de observaţii asupra nivelului apei în iaz, în piezometre şi asupra calităţii 
apei (volum de retenţie mai mare de 1 mii. m3), conform anexei nr.2 la prezentul 
Regulament; 

b) registrul de dispoziţii şi de evidenţă a serviciilor la iaz, conform anexei nr.3 la 
prezentul Regulament; 

c) registrul de instructaj privind tehnica securităţii, regulile de exploatare şi 
înregistrarea cazurilor de încălcare a regulilor privind exploatare lacului de acumulare, 

— conform anexei nr.1 la prezentul Regulament; 
d) registrul de observări asupra stării construcţiilor, înnămolirii cuvetei şi deformării 

malurilor, lacului de acumulare, conform anexei nr.5 la prezentul Regulament; 
e) registrul de evidenţă a reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere sau de reconstrucţie a 

tuturor construcţiilor lacului de acumulare, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament 
_ în baza materialelor de observare şi a exploatării reale, la finele fiecărui an se face 

darea de seamă anuală şi se efectuează analiza stării tehnice a lacului de acumulare şi 
a funcţionării construcţiilor acestuia, se prevăd măsurile privind ameliorarea exploatării 

""acestuia. Darea de seamă anuală o întocmeşte deţinătorul lacului de acumulare şi se 
*ransmite organului de stat care este responsabil de gestiunea resurselor de apă. 

Limitarea sau interzicerea folosinţei apei este declarată doar de către Comisia 
nentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova în cazuri de situaţii excepţionale 
stipulate în autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei. 

în cazul declarării situaţiei excepţionale, la propunerea organului central al 
jministraţiei publice în domeniul mediului, Guvernul adoptă o hotărâre prin care declară 

marea de secetă şi elaborează un plan de gestionare a secetei, în care indică arealul şi 
termenul executării acestei hotărâri, restricţiile şi/sau interdicţiile care se aplică la 
1 losinţa apei, persoanele responsabile de realizarea indicaţiilor respective. 

în cazul stării de secetă se aplică restricţii temporare de utilizare a resurselor de 
a ă, în baza planurilor de gestionare a secetei elaborate de autoritatea administrativă de 
gestionare a apelor. Condiţiile stabilite în planurile de gestionare a secetei sunt obligatorii 
pe durata aplicării pentru toţi utilizatorii de apă. 

Persoanele culpabile de încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt 
pasibile de răspundere civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu 
pr vederile legislaţiei. 

RESTRICŢII Şl RESPONSABILITĂŢI LA FOLOSINŢA APEI 
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la Regulamentul de exploatare 
lacurilor de acumulare/iazurilor 

Numărul de înregistrare _ . 

Autoritatea administrativă de gestionare a apei Apele Moldovei 

. ^ L.Ş. 
(Numele, prenumele, semnătura) 

Fişa tehnică a iazului 

Denumirea iazul antiviitură Ceucari 

Obiectul nr. 2010-06. Protecţia teritoriului 
adiacent rîuletului Hulboaca împotriva 
inundaţiilor. Reamplasarea lacului 
antiviitură Ceucari 

Adresa mun. Chişinău, corn. Stăuceni 

Proprietarul, STARBIZ LLP 

Deţinătorul STARBIZ LLP 

Anul 2021 



in hotarele administrativ-teritoriale_ale 
primăriei corn. Stăuceni, mun. Chişinău, 

indicii 
Unitatea 

de 
măsură 

Parametrii / 
descrierea succintă Note 

Numărul cadastral al 
terenului 

3153300.412; 
3153300.448 

Organizaţia de proiectare Firma de proiectare si 
construcţii "VITANSIA" 

Proiectul de execuţie, 
numărul 

nr. 2010-06 Protecţia 
teritoriului adiacent riuleţuiui 
Hulboaca împotriva 
inundaţiilor. Reamplasarea 
lacului antiviitură Ceucari 

Organizaţia de construcţie Lagmar Impex 

Anul dării în exploatare finalizare a.2023 In proces de 
construcţie, 

1. INFORMAŢII GENERALE 

Sursa de alimentare cu apă Apele freatice, 
izvoarele existente si 

depunerile atmosferice 

29,6 km2 

Bazinul, subbazinul 
hidrografic 

Bazinul hidrografic a r. 
Nistru, afluent de 

stingă a r. Bîc (rîuleţul 
Holbocica) 

Amplasarea (coordonatele 
geodezice) 

PC0+00 - x=215854,y=232814 
PC3+08 - x=215993,y=232089 

Destinaţia Protecţia teritoriului adiacent 
împotriva inundaţiilor. 

Categoria terenului Fondul apelor (parţial) 

II. PARAMETRII TEHN3ICI 

Lungimea barajului m 308,0 

Lăţimea coronamentului m 6.5 

înălţimea barajului m 10,6 

Adîncimea maximă/medie m 8.3/4,0 
Suprafaţa la cota nivelului 
regularizat de 1% 

ha 38,2 Inclusiv bazinul 
exavat 6,5 

Suprafaţa la cota nivelului 
regularizat de 0,5% (forţat) 

ha 41,1 

Suprafaţa la cota nivelului 
maxim neregularizat 

ha 57,0 

Nivelul regularizat de 1% 
(cota) 

m 82,6 

Nivelul (cota nivel mort) m -
Nivelul forţat de retenţie 
(cota) 

m 83,3 regularizat 0,5% 



_ 

_ 

Volumul la cota nivelului max mii m3 2664,0 

Volumul util de apă mii m3 122,8 
Volumul minim admisibil 
(nivelul maxim) 

mii m3 -

Debitul salubru l/sec Nu este afectat de 
construcţie, nefiind 

barat cursul 
natural al rîuletului 

Debitul ecologic l/sec 

Debitul maxim de evacuare a 
apelor pluviale,regularizat 
0,5%/1.0% 

m3/sec 23,0/21,0 

Deversorul de ape pluviale, 
materialul, parametrii 

Colector închis beton, 
2x2.5m 61,5m 

Evacuatorul de fund, 
materialul,lungimea, 
secţiunea transversală 

mm/m Pentru iaz 
antiviitură nu e 

necesar 
Instalaţia de protecţie a 
peştelui, tipul 

-

Batardoul, parametrii m - » 

Canal de evacuare în aval, 
parametrii, lungimea 

m Colector închis, beton, 
2x2.5m L=1524m 

Sistemul de drenare a 
barajului, materialul, 
lungimea 

m 

Consolidarea taluzului în 
amonte, materialul, suprafaţa 

m2 - lipseşte 

III. FIŞIILE RIVERANE DE 
PROTECŢIE 
Lungimea m 1100 
Lăţimea m 20 Conform legii 

nr.440 din 
27.04,95 

Suprafaţa ha 2,2 
IV.MĂSURI 
ANTIEROZIONALE 
Tipul (naturale, constructive), 
parametrii 

Agrotehnice, forestiere. 

Notă: Indicii amplasării (coordonatei 
sfîrşitul barajului 

La fişa tehnic^ se anexează pjşnyf general ix i 

întocmit^ <^7jy STARBIZ liEM " 9 ? * a i £ | c 

Proiectant 
" t A LIP j 

ezice) sînt indicaţi la începutul şi 

ui. 

P. Mindrilâ-;Oertificat,.şe%2016P,nr.1579 din 04.10.16 

.ş. ş^i^x*^ 
Data _ 2021 



Anexa nr.z 
la Regulamentul de exploatare 
a lacurilor de acumulare/iazurilor 

Lacul de acumulare/iazul 

Adresa 

Proprietarul 

Deţinătorul 

REGISTRUL Nr. 

de observaţii asupra nivelului apei în Iacul de acumulare/iazul, în piezometre 
şi asupra calităţii apei lacului de acumulare/iazului 

(amplasare) 

început 

Term inat 

Persoana responsabilă atestată (observatorul) 



Tabelul 1 
Observaţiile asupra nivelurilor apei lacului de acumulare 

Data Numărul Numărul Rapoartele despre jalonul Semnătura 
şi ora postului jalonului minim maxim mediu observatorului 

1 2 3 4 5 6 7 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Carnetul de teren este destinat înregistrării rezultatelor şi observaţiilor, 
efectuate de către observator. 

Nivelul apei se măsoară cu o precizie de pînă la 0,5 cm. în cazul 
freamătului puternic al apei în jurul mirei se instalează o ramă-amortizoare 
plutitoare. 

Observaţiile se execută în 2 etape, în fiecare din acestea se măsoară 
nivelurile maxim şi minim. 

în cazul divergenţelor de măsurare pentru fiecare din etape cu peste 0,5 cm, 
se efectuează observaţii în etapa a treia, apoi se calculează valoarea medie a 
nivelului apei după doi indicatori cei mai apropiaţi. 

Carnetul de teren este prevăzut pentru o lună. 

Tabelul 2 
Observaţiile asupra nivelurilor apei in piezometre 

Data 

Numărul Numărul Numărul 

Data 
Distanta 
pînă la 
nivelul 
apei, 

m 

Nivelul 
apei, 

m 

Distanta 
pînă 

la nivelul 
apei, 

m 

Nivelul 
apei, 

m 

Distanta 
pînă 

la nivelul 
apei, 

m 

Nivelul apei, 
ni 

Semnă
tura 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tabelul 3 
Caracteristicele piezometrelor 

Numărul 
piezo-

metrului 

Diametrul 
interior, 

mm 

Adîncimea 
piezome-

trului, mm 
Tipul 

Nivelul 
Menţiuni Semnătura 

Numărul 
piezo-

metrului 

Diametrul 
interior, 

mm 

Adîncimea 
piezome-

trului, mm 
Tipul 

gurii 
aşezării 

(adîncimea) 
Menţiuni Semnătura 

1 2 j 4 5 6 7 8 



în registru se înscriu datele din carnetul de teren al observaţiilor asupra 
nivelului apei în piezometre, dacă observarea asupra unuia din piezometre este 
efectuată în cîteva etape, se înregistrează valoarea medie. 

Piezometrele sînt grupate în coloanele registrului, conform secţiunilor 
piezometrice, începînd cu bietul amonte. 

Lista piezometrelor este o anexă a Registrului. în listă se introduc toate 
piezometrele, indiferent dacă acestea funcţionează sau nu. în coloana 4 se 
înregistrează piezometrele locale, iar în coloana 7 sînt prezentate descrierea 
succintă a stării piezometrului, timpul nivelărilor de control a gurii (dacă prin 
nivelare s-a determinat că nivelul gurii s-a schimbat cu peste 1 cm, atunci în 
coloana 5 se înscrie o cifra nouă). 

înscrierile din Registru sînt controlate o dată în 5 zile de către deţinătorul 
lacului de acumulare/iazului. 

Tabelul 4 
Calitatea 

Data 
Locul 

prelevării 
probei 

Numărul 
probei Semnătura 

Volumul 
probei, 1 

Reziduu 
sec solubil 
total, g/l 

Structura 
componentelor, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Prezentul Registru este destinat sistematizării datelor cu privire la 
mineralizarea apei în punctele de prelevare a probelor. Probele se vor lua pentru 
analiză în laborator. 

în timpul prelevării probelor în Registru se completează coloanele 1, 2, 3 
şi 4, în plus, în coloana 4 semnează persoana care ia probele. 

Rezultatele analizelor se înscriu în celelalte coloane ale Registrului. 
Proba se ambalează într-o butelie de 0,5 1, pe care se aplică o etichetă pe 

care se specifică data, numărul probei şi locul prelevării acesteia. 



Anexa nr.3 
la Regulamentul de exploatare a 
lacurilor de acumulare/iazurilor 

Lacul de acumulare/iazul 

Adresa 

Proprietarul 

Deţinătorul 

REGISTRUL Nr. 

de dispoziţii şi de evidenţă a serviciilor Ia lacul de acumulare/iaz 

(amplasarea) 

început _ 
Terminat 

Personalul de serviciu: 1. 
2. 
3. 
4. 

A controlat: deţinătorul lacului de acumulare/iazului sau persoana 
responsabilă atestată 



Tabelul 1 

Conţinutul 
Data şi ora Numărul documentaţiei Cine, cînd a fost Semnătura 
de primire de intrare introduse sau informat şi măsurile 

şi data dispoziţiile luate 
de intrare 

1 2 3 4 5 

Registrul este destinat evidenţei tuturor documentelor şi dispoziţiilor de 
intrare, primite prin poştă, verbal şi prin telefon. 

în Registru se înregistrează data, ora, numărul, componenţa şi numele celui, 
care a transmis documentul sau dispoziţia. 

Tot aici se înregistrează cine şi cînd a fost informat, precum şi măsurile 
luate. 

Registrul se completează de către persoanele de serviciu şi persoanele 
responsabile atestate. 

Tabelul 2 
Evidenta serviciilor 

Data Ora 
Numele, 

prenumele 
şi funcţia 

Evenimente, încălcări în perioada 
serviciului, măsurile luate şi 

însărcinarea următorului serviciu 

Semnătura 
celui ce a 
controlat 

1 2 3 4 5 6 

Registrul este destinat evidenţei serviciilor persoanelor responsabile atestate, 
telefoniştilor, electricienilor, mecanicilor în perioadele critice . 

A 

In coloana 5 a Registrului se fixează toate evenimentele, încălcările, 
avariile în perioada serviciului şi măsurile luate, precum şi obiectele şi măsurile, 
asupra cărora următorul personal de serviciu trebuie să efectueze observări 
minuţioase, în scopul prevenirii avariilor şi deteriorărilor posibile. 

Registrul se completează zilnic de către personalul de serviciu la schimbul de 
tură. 

Controlul se efectuează zilnic de către inginerul de dispecerat superior în 
perioada viiturii şi nivelurilor înalte în lacul de acumulare, în restul timpului o 
singură dată la 10 zile. 

Registrul de dispoziţii primite 



Anexa nr.4 
la Regulamentul de exploatare a 
lacurilor de acumulare/iazurilor 

_ 

_ 

Lacul de acumulare/iazul 

Adresa 

Proprietarul 

Deţinătorul 

_ 

REGISTRUL Nr. 

de instructaj privind tehnica securităţii, regulile de 
exploatare şi înregistrarea cazurilor de încălcare a regulilor 

privind exploatarea lacului de acumulare/iazului 

(amplasarea) 

început 

Terminat 

Deţinătorul lacului de acumulare/iazului 

_ 



Tabel 

Instructajul privind tehnica securităţii şi regulile de exploatare 

Conţinutul instructa Numele, prenumele Semnăturile 
Data jului şi semnătura persoanelor instruite persoanelor 

persoanei care instruite 
instruetează 

1 2 3 4 

Registrul este destinat consemnării instructajului şi se consideră document 
oficial în cazul încălcării regulilor de tehnică a securităţii şi a regulilor de 
exploatare. 

în prezentul Registru, de către deţinătorul lacului de acumulare/iazului sau 
persoana responsabilă atestată, se fixează cazurile de încălcare a regulilor 
menţionate şi măsurile luate, iară a se respecta completarea coloanelor 
Registrului. 



_ 

ia ivcguiai i ici i tui uc cAp iua icuw a 
lacurilor de acumulare/iazurilor 

Lacul de acumulare/iazul 

Adresa 

Proprietarul 

Deţinătorul 

REGISTRUL Nr. 

de observaţii asupra stării construcţiilor, cuvetei şi 
deformării malurilor lacului de acumulare/iazului 

(amplasarea) 

început 

Teraiinat 

Persoana responsabila atestata 



Observaţii asupra stării tuturor construcţiilor 

Data şi ora Conţinutul încălcărilor 
depistate 

Măsurile luate Semnătura 

1 2 3 4 

în Registru se fixează încălcările depistate privind starea şi funcţionarea 
normală a tuturor construcţiilor lacului de acumulare, utilajului electromecanic, 
mijloacelor de automatizare, de control, de comunicaţii, de alimentare cu apă şi 
alimentare cu energie electrică, precum şi a construcţiilor de serviciu, menajere şi 
de producţie auxiliare etc. 

în Registru se fixează, de asemenea, şi controalele inspectorale privind 
starea construcţiilor sus-menţionate şi măsurile luate de către deţinătorul lacului 
de acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate. 

Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care 
efectuează observaţiile curente şi care imediat informează persoana responsabilă 
atestată despre defectele depistate. 

Persoana responsabilă atestată informează despre toate înregistrările 
deţinătorul lacului de acumulare/iazului şi persoanele responsabile de exploatarea 
obiectelor menţionate, precum şi despre măsurile luate. 

Registrul se verifică de către deţinătorul lacului de acumulare/iazului în 
următoarele termene: 

a) în perioada revărsării şi nivelurilor înalte de umplere a lacului de 
acumulare - zilnic; 

b) în restul timpului - o dată în 10 zile. 

Tabelul 2 
Observaţiile asupra stării cuvetei lacului de acumulare şi deformării 

malurilor 

Data Conţinutul Semnătura 

^ 1 2 3 

La Registru trebuie să se anexeze planul cuvetei lacului de acumulare, 
conform curbelor de nivel. în cazul vizitărilor (reviziilor stării malurilor) pe plan 
se fixează locurile de formare a alunecărilor de teren, pîlniilor, bancurilor etc, iar 
în Registru se notează descrierea acestora, în cazul precizării locurilor 
înregistrate vizual, în plan se efectuează repararea instrumentală a acestora prin 
metoda tahimetrică. Tot aici se caracterizarea starea stratului superior de gheaţă şi a 
lucrărilor de înlăturare a gheţii. 

în timpul furtunilor în Registru se fixează viteza maximă a vîntului şi 
înălţimea valurilor, perioada de acţiune a vîntului. 



Lacul de acumulare/iazul 

Adresa 

Proprietarul 

Deţinătorul 

REGISTRUL Nn 

de evidenţă a reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere sau de 
reconstrucţie a tuturor construcţiilor lacului de acumulare/iazului 

(amplasarea) 

început 

Terminat 

Proprietarul lacului de acumulare 

Deţinătorul lacului de acumulare/iazului __ 



Evidenţa reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere şi reconstrucţie a 
tuturor construcţiilor 

Data Obiectul 
Destinaţia, metodele de efectuare, 

volumele şi costul lucrărilor 
efectuate, executanţii 

Semnătura Semnătura 

1 2 3 4 5 

în prezentul Registru se fixează toate lucrările privind reparaţia, 
menţinerea sau reconstrucţia oricăror construcţii ale lacului de acumulare, 
utilajului electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicaţii, 
de drumuri, de alimentare cu apă, de energie electrică, a construcţiilor de serviciu, 
menajere, de producţie auxiliare etc. 

In prezentul Registru trebuie să se reflecte: data începutului şi terminării 
reparaţiei, argumentarea necesităţii, volumul şi componenţa lucrărilor, metodele 
de executare, calitatea lucrărilor executate şi costul acestora, referinţele la 
documentaţia de proiect şi de deviz şi executantul. 

în Registru se mai descriu căminele de sondaj şi alte lucrări, efectuate în 
scopul clarificării cauzelor de deteriorare a stării construcţiilor. Ţinerea Registrului 
se pune pe seama deţinătorul lacului de acumulare/iazului sau persoanei 
responsabile atestate. 

Tabelul 2 
Observaţiile asupra stării tuturor construcţiilor 

Data 
şi ora 

Conţinutul încălcărilor 
depistate Măsurile luate Semnătura 

1 2 3 4 

în prezentul Registru se fixează toate încălcările depistate privind starea şi 
funcţionarea normală a tuturor construcţiilor lacului de acumulare, utilajului 
electromecanic, mijloacelor de automatizare, de control, de comunicaţii, de 
alimentare cu apă şi cu energie electrică, precum şi a construcţiilor de serviciu, 
menajere, de producţie auxiliare etc. 

în Registru se fixează, de asemenea, controalele inspectorate privind starea 
construcţiilor sus-menţionate şi măsurile luate de către deţinătorul lacului de 
acumulare/iazului sau de persoanele responsabile atestate. 

Registrul se completează de către observatori, persoanele de serviciu care 
efectuează observările de control şi care imediat anunţă persoana responsabilă 
atestată despre defectele depistate. 

Persoana responsabilă atestată informează despre toate înregistrările 
deţinătorul lacului de acumulare/iazului şi persoanele responsabile de exploatarea 
obiectelor menţionate, precum şi despre măsurile luate. 

Se completează în următoarele termene: 
a) în perioada viiturii şi nivelurilor înalte de umplere zilnică a lacului de 

acumulare - zilnic; 
b) în restul timpului - o dată în 10 zile. 


