
COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALĂ A RAIONULUI CIMIŞLIA

DECIZIA NR. 3/3 
din 22 iunie 2021

Cu privie la starea bazinelor acvatice şi construcţiilor hidrotehnice pe teritoriul
raionului Cimişlia.

în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.977/2016 cu privire la aprobarea 
Regulamentului tip de exploatare a lacurilor de acumulare, a fost emisă dispopziţia 
nr.67 din 25 mai 2021 cu privier la instituirea Comisiei raionale pentru verificarea stării 
bazinelor acvatice şi construcţiilor hidrotehnice pe teritoriul raionului Cimişlia. La 27 
mai 2021 Comisia raională sa deplasat în localităţile: Ivanovca Nouă, Gura Galbenei, 
Albina, Grădişte, Javgur, Hîrtop, Cenac şi au verificat starea bazinelor acvatice au fost 
întocmite acte de inspectare a stării tehnice a bazinelor acvatice. Sa constatat că la 
majoritatea bazinelor acvatice lipseşte: Regulamentul propriu de expoatare a bazinelor 
Acvatice, documentaţia de proiect, planul măsurilor de protecţie civilă a obiectului 
acvatic, măsurile de prevenire şi lichidare a consecinţelor în caz de pericol şi apariţia 
situaţiilor excepţionale, schema de avertizare a populaţiei locale şi a serviciilor 
respective. Sa constatat că starea tehnică a barajului la bazinele acvatice din localităţile 
Ivanivca Nouă, arendator Sîrghe Andrei, Gura Galbenei, arendator Vitalie Mîrza, sunt 
nesatisfacătoare şi prezintă pericol de inundaţie a localităţilor şi a terenurilor agricole. 
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Cimişlia

DECIDE:

1. Deţinătorii lacurilor de acumulare (bazinelor acvatice) :

a) vor elabora şi coordona cu Agenţia pentru Supravegherea Tehnică 
documentaţia de proiectare, construcţie, reparaţii capitale de exploatare a 
bazinului acvatic., Regulamentele proprii de exploatare a bazinului acvatic;

b) vor elabora şi coordona cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în 
baza Legii 271/1994 cu privire la protecţia civilă Planul măsurilor de protecţie 
civilă a bazinului acvatic, ce prevede măsuri de prevenire şi acţiuni adecvate în 
vederea lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale, aprobat de preşedintele 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, măsurile de 
prevenire şi lichidare a consecinţelor în caz de pericol şi apariţia situaţiilor 
excepţionale, planul de evacuare a populaţiei, animalelor şi a bunurilor de 
valoare;

c) vor efectua lucrări de restabilire a digurilor de protecţie, cuvetei şi a 
construcţiilor de descărcare a apei. şi de asigurat buna stare de funcţionare a 
acestora în satele Ivanovca Nouă arendator Sîrghe Andrei, Gura Galbenei 
arendator Mîrza Vitalie, Cenac bazinul acvatic nr.2 arendator Covrig Ion.

2. Deţinătorii bazinelor acvatice vor elaborea 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;
d) planul de interacţiune cu administraţia publică şi cu obiectele acvatice din 
reţeaua de lacuri.

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Tatiana Aramă 
vicepreşedinte al raionului Cimişlia, dlui Marin BRJNZĂ, şeful Secţiei Situaţii 
Excepţionale Cimişlia, dlui Vladimir Zamftrov, şeful Direcţiei Agricultură şi 
Industrie Prelucrătoare.

4. Prezenta decizie întră în vigoare din momentul aprobării şi se publică pe pagina 
oficială a Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md

^Secretarul CSE a raionului Cimişlia, 
Secretarul consiliului raţional Gheorghe NETEDU

http://www.raioncimislia.md

