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REGULAMENTUL PRIVIND DIGURILE DE PROTECŢIE ANTIVIITURĂ
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Noţiuni principale
În sensul prezentului Regulament, termenii speciali utilizaţi semnifică următoarele:
Ape mari – curgere imensă de apă formată pe cursurile de apă şi lunci ca rezultat al
precipitaţiilor abundente sau topirii zăpezii;
Viitură – fază a regimului de evacuare a apei pe un rîu care poate manifesta multiplu prin
majorarea exagerată a debitului şi cotei de nivel a apei şi cauza inundaţii terenurilor de luncă
soldate cu prejudiciu economiei naţionale şi sănătăţii umane;
Coronament – partea superioară a corpului digului care prezintă cota nivelului de protecţie
antiviitură a acestuia;
Înierbare – plantare cu ierburi perene a suprafeţei exterioare a digului – suprafaţa taluzurilor şi
a coronamentului;
Dig – construcţie de pămînt amplasată de-a lungul unui curs de apă pentru a apăra o porţiune
de teren de inundaţie;
Rambliere – ansamblu de acţiuni tehnologice la construcţia unui dig de pămînt;
Paşaportul tehnic – document oficial în care este inclusă informaţia tehnică privind
proiectarea, construcţia, darea în exploatare, reparaţia.
Monitorizare – supraveghere a unor procese, fenomene, lucrări prin intermediul monitorului
sau aparatelor specializate;
Supravegherea stării tehnice a digului – set de activităţi destinate depistării oportune a
abaterilor indicilor constructivi de exploatare stipulaţi în documentaţia tehnică gestionarului;
Taluz – partea exterioară a corpului digului care mărgineşte coronamentul cu suprafaţa
terenului, se caracterizează prin gradul de înclinaţie şi sistemul de întreţinere a suprafeţei
acestuia;
Cota de nivel – valoarea absolută sau relativă a nivelului coronamentului digului, apei etc.
Privitor digurilor se specifică cota de nivel de proiect, cota de nivel executivă, cota de nivel
efectivă (reală);
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Gestionar – persoană fizică sau juridică însărcinată cu gestionarea unui tronson de dig;
Inundaţie – acoperire cu apă a unei porţiuni de teren în vremea revărsării apelor mari, viiturilor
sau în caz de accident a unei construcţii de retenţie aflate sub presiunea apei;
Accidentul (ruperea) digului – pierderea integrităţii construcţiei cauzate de forţă majoră, care a
cauzat deteriorarea digului.
1. Domeniul de aplicare
1.1. Regulamentul în cauză este necesar să fie respectat de către toate persoanele fizice şi
juridice implicate în proiectarea, construcţia şi exploatarea digurilor de protecţie antiviitură
indiferent de forma de proprietate.
1.2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra digurilor de protecţie
antiviitură, aflate în gestiunea organizaţiilor de gospodărire a apelor ale Agenţiei “Apele
Moldovei”, organele administraţiei publice locale, precum şi în subordinea persoanelor
juridice şi fizice cu toate formele de proprietate.
1.3. Destinaţia digurilor este de a proteja terenurile de luncă, construcţiile inginereşti şi
localităţile de inundaţiile provocate de apele de viitură. Digurile de protecţie antiviitură
sunt amplasate pe terenul fondului apelor care include din partea exterioasră terenul aferent
cu lăţimea reieşind din condiţiile reale, dar nu mai mică de 15 m, care divizează terenul
fondului apelor de terenurile de altă folosinţă.
2. Referinţe
2.1. Gestionarul ţine monitoringul stării tehnice a digului, inclusiv integritatea
terasamentului, evidenţa cotelor de nivel a coronamentului, apariţia proceselor de erodare a
taluzului.
2.2. Cerinţă primordială este menţinerea cotei de nivel de proiect a coronamentului,
lichidarea oportună a tasărilor şi depresiunilor apărute pe dig.
3. Proiectarea
3.1. Cota de nivel a coronamentului digului se stabileşte în baza calculelor hidrologice în
dependenţă de clasa de importanţă a obiectului protejat determinat la etapa de proiectare în
conformitate cu normele şi regulile în vigoare ale Republicii Moldova.
3.2. Lucrări de prospecţiune, proiectarea, întocmirea paşaportului tehnic se realizează de
către persoanele fizice sau juridice care sunt abilitate cu astfel de drept confirmat prin
licenţa respectivă.
3.3. Concomitent cu elaborarea documentelor tehnice de proiect la construcţia,
reconstrucţia sau reparaţia capitală a tronsonului de dig concret se întocmeşte şi paşaportul
tehnic de exploatare respectiv.
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3.4. În limita terenului fondului apelor din partea interioară se stabilesc în baza
investigaţiilor geologice locuri unde pămîntul este de calitate corespunzătoare normelor în
construcţie, iar pentru acces la efectuarea lucrărilor de exploatare a digurilor se trasează dea lungul digului drum cu o lăţime de 4,5 m.
3.5. Se admite ca carierele de pămînt stabilite de proiect pentru construcţia şi reparaţia
digurilor să fie la o depărtare nu mai mare de 2 km, iar în caz de lipsă în aceasta limită a
pămîntului de calitate pentru construcţia sau reparaţia digului se întreărind măsuri
suplimentare antifiltraţionale.
4. Construcţia, reconstrucţia şi reparaţia
4.1. Construcţia, reconstrucţia şi reparaţia digului se efectuează conform documentaţiei de
proiect elaborate conform normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare (СНиП 2.06.0385; СНиП 2.06.05-84)
4.2. În perioada efectuării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie, reparaţie sau exploatare
este necesar întocmai de respectat cerinţele regulamentelor tehnicii de securitate.
5. Exploatarea
5.1. Recepţia după construirea, reconstruirea sau reparaţia capitală a digului se efectuează
în deplină conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
5.2. Digul de protecţie antiviitură (mai departe - digul) se consideră dat în exploatare după
finalizarea lucrărilor prevăzute în proiectul de construcţie şi întocmirea documentaţiei
respective: actul de primire-predare a construcţiei, paşaportul tehnic, procesul-verbal cu
participarea proprietarului (gestionarului) terenului aferent digului de protecţie.
5.3. Exploatarea digului are ca obiectiv asigurarea evacuării apelor mari de viitură în regim
de siguranţă.
5.4. Exploatarea şi întreţinerea urmează să fie executată în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament cu excepţia situaţiilor excepţionale cînd gestionarea activităţilor ce
ţin de evacuarea apelor de viitură se efectuează de către Comisia Situaţiilor Excepţionale.
5.5. Pentru toate digurile cerinţă generală se consideră menţinerea cotei coronamentului la
valoarea de proiect, lichidarea oportună a tasărilor pe taluzuri, surpăturilor şi sufuzionărilor
solului, găurile cîrtiţelor şi altor animale, fisurile şi alte goluri în corpul digului.
5.6. Modul de întreţinere optimă a taluzului este înierbare cu ierburi perene.
5.7. Serviciile de gospodărire a apelor şi organele administraţiei publice locale, în
gestiunea cărora se află digurile, organizează: exploatarea
digurilor de protecţie
antiviitură; monitorizarea *i supravegherea starii tehnice, efectuarea oportuna a
semănatului ierburilor.
5.8. Se interzice circulaţia unităţilor de transport şi maşinilor agricole pe digurileantiviitură, blocarea cu diverse obiecte a coronamentului sau taluzului digului.
3

5.9. În scopul asigurării evacuării apelor de viitură şi diminuării coeficientului de
rugozitate în zona între dig şi rîu, se interzice, fără a coordona cu Agenţia “Apele Moldovei”:
 edificarea construcţiilor de orice destinaţie;
 sădirea pădurilor, livezilor, viţei de vie.
5.10. Pentru supraveghere şi întreţinere unei persoane i se pune în sarcină deservirea unui
tronson de dig cu lungimea de 10-15 km care se stabileşte de către Agenţia ”Apele
Moldovei”.
6. Documentaţia tehnică
6.1. Paşaportul tehnic a unui tronson de dig concret existent, construit, reparat prezintă
documentul obligatoriu al gestionarului digului respectiv, în baza căruia execută
exploatarea ulterioară: întreţinerea, reparaţia curentă şi/sau capitală, se ţine monitoringul
stării tehnice, se întreprind acţiuni specifice în perioada evacuării apelor mari de viitură,
lichidarea consecinţelor inundaţiei. (Modelul se anexează)
6.2. Paşaportul tehnic de exploatare a digului de protecţie trebuie să includă următoarele
compartimente: date generale privind digul de protecţie; organizarea exploatării: regimul de
funcţionare, măsuri specifice ce ţin de evacuarea apelor de viitură, măsurile de prevenire şi
lichidare a consecinţelor inundaţiilor, documentaţia de evidenţă şi monitoring.
6.3. În paşaportul tehnic se prezintă: amplasamentul şi caracteristica succintă a condiţiilor
hidrologice şi hidrogeologice, caracteristica obiectului protejat, se indică amplasarea şi
caracteristica rambleului, informaţie despre cotele de nivel şi debitele apei în rîu pentru
care este calculat cota de nivel a coronamentului, alţi indici relevanţi, termenul dării în
exploatare sau al reparaţiei capitale a digului.
6.4. Documentaţia necesară la exploatarea unui tronson de dig de protecţie antiviiutră
include: documentaţia tehnică de proiect în baza căreia a fost construit sau reparat capital
digul de protecţie; paşaportul tehnic al tronsonului de dig întocmit în modul stabilit;
Regulamentul de exploatare; procesele-verbale de recepţie şi punere în exploatare; registrul
investigaţiilor, măsurărilor, perioada trecerii evacuării apelor mari; deteriorările depistate şi
măsurile întreprinse privind lichidarea acestora.
6.5. La sfîrşitul perioadei de trecere a apelor mari se întocmeşte dare de seamă
generalizatoare privind starea tehnică a digului, lucrările necesare pentru asigurarea
fiabilităţii digului de protecţie. Darea de seamă se înaintează organului de stat pentru
gestionarea fondului apelor.
6.6. În paşaportul tehnic se indică caracteristicile tehnice, starea generală şi este desemnată
persoana oficială responsabilă de starea tehnică şi întreţinerea acestuia. Paşaportul digurilor
de protecţie proprietate a statului se păstrează la întreprinderile de stat (STI). Parametrii
constructivi se precizează instrumental nu mai rar decît o dată în cinci ani.

7. Supravegherea siguranţei tehnice
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7.1. Monitoringul stării tehnice include evidenţa parametrilor şi indicilor privind
integritatea corpului digului, starea taluzurilor şi a coronamentului (şi corespunderea
acestora cotelor de proiect), apariţia fisurilor şi surpărilor, găurilor animalelor rozătoare
(terestre), starea drumurilor de acces la reparaţie, fenomene de tasare, depresiuni sau
alunecări pe taluz. Monitoringul se efectuează în mod vizual şi instrumental. Vizual se
verifică conformarea parametrilor actuali ai digului cu indicii de proiect ai digului, inclusiv
în cazul în care datorită observărilor s-au depistat deformările (осадки, просадки, fisuri,
umflarea unor porţiuni ai corpului sau fundaţiei digului), care nu poartă caracter primejdios,
e cazul pentru aplicarea observărilor instrumentale, care se efectuează pînă la momentul de
stagnare definitivă sau la dispariţia deformărilor depistate. La depistarea deformărilor
primejdioase se iau măsuri privind lichidarea acestora. Verificare vizuală se efectuează
după sezonul de iarnă, înainte de viitură şi după trecerea acesteia.
7.2. Verificare geodezică a stării tehnice a digului se efectuează o dată în doi ani şi include:
măsurarea parametrilor geometrici şi investigaţia topografică.
7.3. Rezultatele observărilor şi măsurărilor, precum şi lucrările de întreţinere, efectuate în
conformitate cu cerinţele indicate în Paşaportul tehnic se includ într-un registru special.
Despre abaterile indicilor de la valoarea celor iniţiali (de proiect) se informează persoana
responsabilă de exploatare în regim de siguranţă a digului respectiv.
7.4. Responsabilitatea pentru organizarea şi efectuarea observărilor, ţinerea Registrului
privind exploatarea o poartă persoana responsabilă numită prin ordinul organului de stat
pentru gestionarea fondului apelor.
7.5. În Registru se fixează (abaterile) deteriorările depistate, termenele de lichidare, alte
lucrări care influenţează exploatarea fiabilă a digului.
7.6. Periodicitatea observărilor şi investigaţiilor, aparatajul de măsurări şi control, criteriile
de etalonare a parametrilor constructivi şi de exploatare sunt indicate în paşaportul tehnic.

8. Acţiuni specifice la evacuarea apelor mari
8.1. La avertizarea privind formarea în amonte a apelor mari este necesar de examinat
starea tehnică a digului, terenul de luncă inundabil în vederea înlăturării obstacolelor care
pot împiedica curgerea liberă a apei.
8.2. În caz de avertizare privind majorarea cotei de nivel care prezintă pericol de inundaţie
se întreprind măsuri de prevenire şi lichidare a consecinţelor, inclusiv formarea echipelor
de lucrători şi pregătirea mecanismelor aplicabile, se informează Comisia de stat pentru
situaţii excepţionale, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, autorităţile
administraţiei publice locale, populaţia şi organismele din zona eventualei inundaţii.
8.3. După trecerea apelor mari care au scăldat taluzul digului de protecţie este necesar de
efectuat controlul stării tehnice a acestuia şi de întreprins măsurile respective pentru
lichidarea deteriorărilor depistate.
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8.4. Pentru tronsoanele de dig cu pericol sporit de rupere în caz de avertizare a trecerii
apelor mari de viitură în nemijlocită apropiere se depozitează materialele şi mecanismele
necesare pentru întreprinderea măsurilor de urgenţă şi/sau lichidarea posibilelor consecinţe.
8.5. Realizarea măsurilor urgente de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor
naturale, provocate de apele de viitură, se efectuează la indicaţia antiviitură,
comisiilor, formate de către Guvernul Republicii Moldova.
8.6. Odată cu apariţia nivelului periculos de inundaţie al apelor rîurilor, întreprinderile,
instituţiile, gospodăriile şi organizaţiile sînt obligate să întreprindă acţiuni
coordonate cu comisiile antiviitură şi cu Agenţia “Apele Moldovei” privind
preîntîmpinarea sau lichidarea consecinţelor viiturilor.
8.7. Serviciile de gospodărire a apei şi alte organizaţii, la balanţa cărora se află digurileantiviitură, vor asigura, în perioada de trecere a apelor mari de viitură, supraveghere
permanentă a stării tehnice a digurilor, prezentînd oportun comisiei antiviitură şi Agenţia
“Apele Moldovei” informaţia respectivă.

9. Interdicţii
9.1. În apropierea nemijlocită a digurilor este interzisă excavarea pămîntului, construcţii şi
alte obstacole care împiedică accesul la efectuarea exploatării şi a lucrărilor de reparaţie.
9.2. Pe terenul fondului apelor se interzice realizarea construcţiilor şi plantarea culturilor
agricole şi silvice. În caz de situaţie excepţională, prejudiciul cauzat persoanelor fizice sau
juridice, în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparaţie a digurilor, se despăgubeşte în
modul stabilit de legislaţie.
9.3. În limita terenului fondului apelor, inclusiv în zona destinată digurilor-antiviitură se
interzice:
 excavarea pămîntului şi efectuarea lucrărilor de construcţie;
 instalarea trecerilor peste dig, utilizarea coronamentului digului pentru drumuri;
 mînarea şi păscutul vitelor;
 efectuarea oricăror lucrări care pot cauza deteriorarea integrităţii digului.

10. Paza
10.1. Paza digurilor de protecţie se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare a
Republicii Moldova.
10.2. Digurile de protecţie antiviitură care se referă la clasa I de importanţă prezintă
construcţiile de importanţă deosebită, distrugerea cărora poate provoca pagube materiale
semnificative şi ieşirea din funcţie pe un termen îndelungat a obiectelor social-economice
de importanţă statală sau poate provoca consecinţe catastrofale pentru localităţi şi
întreprinderi situate pe terenurile inundabile.
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10.3. Digurile de protecţie antiviitură care se referă la clasa II de importanţă prezintă
construcţiile, distrugerea cărora poate provoca pagube materiale semnificative, însă nu pot
provoca urmări catastrofale pentru localităţi şi întreprinderi situate în aval.
10.4. Digurile de protecţie antiviitură care se referă la clasa III de importanţă redusă –
digurile destinate protecţiei de inundaţie a terenurilor agricole.
10.5. Paza digurilor de protecţie antiviitură de clasele de importanţă I şi II se realizează de
către paza militară prin coordonare cu Î.S. „Paza de Stat” subordonată MAI.
10.6. Perioada de organizare a pazei de stat se stabileşte de către Comisia pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova.
11. Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor Regulamentului
11.1. Persoanele culpabile de încălcarea prevederilor Regulamentului în cauză sunt pasibile
de răspundere civilă, administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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