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BULETIN HIDROLOGIC 

pentru perioada de 13-19 iulie 2020 

RÂUL NISTRU 

Cursul superior (Ucraina) 

Pe parcursul perioadei de 13-19 iulie, în cursul superior al râului Nistru și pe afluenţii acestuia în 

legătură cu lipsa precipitațiilor atmosferice semnificative au avut loc oscilații a  nivelului apei de circa 

0.2-0.4 m. Aportul mediu zilnic de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk a constituit 80-100% din 

normă, iar deversarea – 60-80%  din media pentru luna iulie.  

Cursul de mijloc: 

Pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari, a avut loc scăderea nesemnificativă a nivelului apei cu 0.1-0.2 

m, față de nivelul din data de 12.07. Debitul de apă la Postul hidrologic Hrușca a fost sub normă și a 

constituit circa 60% din normă). 

Cursul inferior: 

Aportul mediu zilnic de apă către lacul de acumulare Dubăsari a constituit 70-90% din norma lunară, 

iar deversarea a constituit 90-100% din normă.  

Pe sectorul or.Dubăsari – s. Talmaza a avut loc descreșterea  nivelului apei cu 0.1-0.3 m, față de 

nivelul din data de 12.07 . Debitul de apă la Postul hidrologic Bender a constituit – 70-80% din normă. 

Nivelul apei la Stația de Pompare Coșernița a fost în descreștere lentă și pentru data de 19.07 a 

constituit 9.80 m (Sistemul Baltic). Nivelul critic este de 8.5m.  

RÂUL PRUT 

Cursul superior (Ucraina) 

Pe parcursul perioadei de 13-19 iulie, în cursul superior al râului Prut  și pe afluenţii acestuia în 

legătură cu lipsa precipitațiilor atmosferice semnificative a avut loc oscilația nivelului apei de circa 

0.2-0.4 m, față de nivelul din data de 12.07.  Debitul de apă la Postul hidrologic Cernăuți, a constituit 

65-75% din debitul mediu pentru luna iulie.   

Cursul de mijloc 

Pe sectorul s. Criva – or. Costești a avut loc descreșterea lentă a nivelului apei cu 0.1 – 0.3 m, față de 

nivelul din data de 12.07.  

Debitul de apă la Postul hidrologic Șirăuți, a constituit 90- 100% din debitul mediu lunar. 

Aportul de apă către lacul de acumulare Costești-Stânca a atins nivelul apei de 90.50 m (Sistemul 

Baltic), pentru data de 19.07.  

Cursul inferior: 

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

- pe sectorul or. Costeşti – or. Ungheni a avut loc scăderea treptată a nivelului apei cu 2.2 m, 

față de nivelul din data de 12.07. 

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

-    pe sectorul or. Ungheni – s. Brânza, în legătură cu timpul de propagare a undei de viitură, sau 

menținut niveluri înalte ale apei, spre sfârșitul perioadei cu o tendință de descreștere a nivelului 

apei cu 0.8-2.2 m, față de nivelul din data de 12.07. 

Debitul de apă la Postul hidrologic Cahul a constituit 260-300% din debitul mediu lunar.  

 

 



RÂUL DUNĂREA 

Pe segmentul Portului Internațional Giurgiuleşti a avut loc descreșterea lentă a nivelului apei. Debitul 

de apă a constituit 95-110% din normă pentru luna iulie.  

RÂURILE MICI 

Schimbări esențiale în regimul hidrologic nu au avut loc.  

 

PROGNOZA HIDROLOGICĂ 

Pentru perioada de 20-26 iulie se prognozează: 

RÂUL PRUT 

Pe sectorul s. Criva – or. Costești va avea loc tendința de descreștere  nesemnificativă a nivelului 

apei.  

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

Prut, la Postul hidrologic Șirăuți va atinge debitul de 80.0- 90.0 m3/s, ce va constitui 70-80% din 

normă. 

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

- pe sectorul or. Costeşti - or. Ungheni va avea loc menținerea a nivelului apei, va continua 

scăderea  a nivelului apei cu 0.2-0.6 m, față de nivelul din perioada anterioară; 

- pe sectorul or. Ungheni - s. Brânza se vor menține niveluri înalte ale apei cu o descreștere a 

nivelului apei cu circa 0.5 – 1.0  m, față de nivelul din perioada anterioară. 

-  

RÂUL NISTRU 

Datorită măririi debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk până la 300 m3/s,  

- pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari, va avea loc tendință de creștere a nivelului apei cu 

0.2-0.5 m, față de nivelul din data de 19.07.  

Datorită menținerii debitului de apă deversat din lacul de acumulare Dubăsari până la 330 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 19.07.  

 

-  

- RÂUL DUNĂREA 

În regiunea Portului Internațional Giurgiuleşti va continua descreşterea nivelului apei cu circa 0.1 – 0.2 

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

circa 80%, 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 13-19.07.2020 
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NISTRU 

Novodnestrovsk (AP) 278  288 259 205 257 278 318 250 

Novodnestrovsk (DV) 290 130 200 198 268 202 198 210 

Unguri (Ocnița) 315 130 160 189 168 156 148 158 

Hrușca (Camenca) 347 211 170 219 215 223 227 206 

Dubăsari / aport 326 365 215 190 200 200 228 230 

Dubăsari / deversare 304 244 250 253 252 256 292 315 

Vadul lui Vodă 302 250 255 270 260 265 300 330 

Bender 307 308 257 236 229 224 228 246 

Talmaza (Șt Vodă) 288 393 353 318 229 257 267 246 

PRUT 

Cernăuți (Ucraina) 110 120 115 98,4 85,0 82,8 80,6 72,5 

Șirăuți (Briceni) 113 134 128 126 112 103 93,0 93,0 

Costești (AP) 113 180 155 140 139 130 115 105 

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

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

Ungheni 117 398 161 126 121 118 117 116 

Leușeni 126 299 321 286 224 189 174 166 

Cantemir 133 492 454 426 411 387 347 296 

Cahul 122 556 505 460 417 381 356 326 
 

 

 

 



 


