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BULETIN HIDROLOGIC 

pentru perioada de 20-26 iulie 2020 

RÂUL NISTRU 

Cursul superior (Ucraina) 

Pe parcursul perioadei de 20-26 iulie, în cursul superior al râului Nistru și pe afluenţii acestuia au avut 

loc scăderea nivelului apei de circa 0.4-0.8 m, față de nivelul din perioada anterioară. Aportul mediu 

zilnic de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk a constituit 80-100% din normă, iar deversarea a 

fost peste normă și a constituit 100-120% din media pentru luna iulie.  

Cursul de mijloc: 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk pâna la 350 m3/s, 

pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari, a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.7 - 1.5 m, față de nivelul 

din data de 19.07. Debitul de apă la Postul hidrologic Hrușca a constituit 80 - 100% din normă.  

La sfârșitul perioadei, în legătură cu micșorarea debitului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk 

până la 200 m3/s, pe sectorul s. Naslavcea – or. Soroca a avut loc scăderea nivelului de apă cu 0.5 – 

0.7m, față de data din 24 iulie. 

Cursul inferior: 

Aportul mediu zilnic de apă către lacul de acumulare Dubăsari a constituit 80 - 100% din norma lunară, 

iar deversarea a constituit 90-110% din normă.  

Pe sectorul or.Dubăsari – s. Talmaza a avut loc oscilația  nivelului apei cu 0.2 - 0.4 m, față de nivelul 

din data de 19.07 . Debitul de apă la Postul hidrologic Bender a constituit – 75 - 85% din normă. 

Nivelul apei la Stația de Pompare Coșernița a fost în descreștere lentă și pentru data de 26.07 a constituit 

9.90 m (Sistemul Baltic). Nivelul critic este de 8.5m.  

RÂUL PRUT 

Cursul superior (Ucraina) 

Pe parcursul perioadei de 20-26 iulie, în cursul superior al râului Prut  și pe afluenţii acestuia în 

legătură cu lipsa precipitațiilor atmosferice semnificative a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.1- 0.3 

m, față de nivelul din data de 19.07.  Debitul de apă la Postul hidrologic Cernăuți, pentru această perioadă 

a constituit 55 - 65%, din debitul mediu pentru luna iulie.   

Cursul de mijloc 

Pe sectorul s. Criva – or. Costești a avut loc descreșterea lentă a nivelului apei cu circa 0.2 m, față de 

nivelul din data de 19.07.  

Debitul de apă la Postul hidrologic Șirăuți, a constituit 75 - 85% din debitul mediu lunar. 

Aportul de apă către lacul de acumulare Costești-Stânca a atins nivelul apei de 89.95 m (Sistemul 

Baltic), pentru data de 26.07.  

Cursul inferior: 

Datorită menținerii debitului deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca de 130 m3/s,  

- pe sectorul or. Costeşti – s. Leușeni nu s-au observat  schimbări esențiale în regimul hidrologic. 

Debitul de apă la Postul hidrologic Ungheni a constituit 100-120% din normă. 

-    pe sectorul s. Leușeni – s. Brânza a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.6 - 1.1 m, față de 

nivelul din data de 19.07. 

Debitul de apă la Postul hidrologic Cahul a constituit 160 - 200% din debitul mediu lunar.  

RÂUL DUNĂREA 



Pe segmentul Portului Internațional Giurgiuleşti a avut loc scăderea nivelului apei. Debitul de apă a 

constituit 75 - 85% din normă pentru luna iulie.  

RÂURILE MICI 

Schimbări esențiale în regimul hidrologic nu au avut loc.  

 

PROGNOZA HIDROLOGICĂ 

Pentru perioada de 27 iulie - 2 august se prognozează: 

RÂUL PRUT 

Pe sectorul s. Criva – or. Costești în primile trei zile a intervalului de prognoză, va avea loc creșterea 

nesemnificativă, datorită precipitațiilor căzute în cursul superior al bazinului râului Prut (Ucraina) cu o 

tendința de descreștere lentă a nivelului apei, spre sfârșitul perioadei.  

Aportul de apă către lacul de acumulare Costeşti-Stânca va constitui circa 80.0 m3/s. Debitul la Postul 

hidrologic Șirăuți va atinge 90.0 - 110 m3/s, ce va constitui 80 - 100% din normă. 

În legătură cu menținerea debitului deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca de 130 m3/s,  

- pe sectorul or. Costeşti - s. Leușeni  schimbări esențiale în regimul hidrologic nu vor avea loc.  

- pe sectorul s. Leușeni - s. Brânza va continua scăderea a nivelului  apei cu circa 0.2 – 0.8  m, 

față de nivelul din perioada anterioară. 

 

RÂUL NISTRU 

- pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari, va avea loc oscilația nivelului apei cu 0.2-0.5 m, față 

de nivelul din data de 26.07.  

Datorită menținerii debitului de apă deversat din lacul de acumulare Dubăsari de 300 m3/s,  

- pe sectorul or. Dubăsari – s. Talmaza, se prognozează menținerea nivelului apei cu o tendință 

de descreștere lentă de circa 0.2 m, față de nivelul din data de 26.07.  

 

 

RÂUL DUNĂREA 

În regiunea Portului Internațional Giurgiuleşti va continua descreşterea nivelului apei cu circa 0.1 m,  

față de nivelul din perioada anterioară  debitul apei se prognozează  a fi sub normă și va constitui circa 

75%, din norma pentru luna iulie.  

        RÂURILE MICI 

Schimbări esențiale în regimul hidrologic nu se prognozează. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABEL INFORMATIV  

privind analiza zilnică a debitului apelor de suprafață în râurile Nistru și Prut  



în perioada 20-26.07.2020 
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NISTRU 

Novodnestrovsk (AP) 278  231 246 296 352 294 247 246 

Novodnestrovsk (DV) 290 189 319 321 345 352 309 205 

Unguri (Ocnița) 315 191 218 228 322 379 353 186 

Hrușca (Camenca) 347 209 206 292 308 336 381 341 

Dubăsari / aport 326 230 220 210 220 330 353 360 

Dubăsari / deversare 304 320 315 205 302 306 306 304 

Vadul lui Vodă 302 330 325 215 310 314 314 312 

Bender 307 258 266 247 227 240 252 254 

Talmaza (Șt Vodă) 288 293 304 309 273 274 274 290 

PRUT 

Cernăuți (Ucraina) 110 74.0 80.6 72.5 67.8 63.2 58.5 67.8 

Șirăuți (Briceni) 113 90.9 104 99.0 94.4 87.5 82.0 78.8 

Costești (AP) 113 97.0 96.0 96.0 105 100 95.0 90.0 

Costești (DV) 113 130 130 130 130 130 130 130 

Braniște (Râșcani) 114 137 137 137 137 137 136 137 

Ungheni 117 142 141 135 135 135 132 131 

Leușeni 126 164 163 161 159 158 157 156 

Cantemir 133 252 238 225 215 207 201 195 

Cahul 122 285 260 237 226 209 193 185 
 

 

 

 



 


