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BULETIN HIDROLOGIC 

pentru perioada de 12 - 18 octombrie  2020 

RÂUL NISTRU 

Cursul superior (Ucraina) 

Pe parcursul perioadei de 12 - 18 octombrie, în cursul superior al râului Nistru și pe afluenţii 

acestuia în legătură cu precipitațiile căzute  a avut loc  creșterea nivelului apei cu 0.5 -1.0 m, față de 

nivelul din data 11 octombrie. Aportul mediu zilnic de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk a 

fost peste normă și a constituit  cu 90 - 110 % din normă, iar deversarea a fost de  60 -  80 % din media 

pentru luna octombrie.  

Cursul de mijloc: 

La începutul săptămînii pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari a avut loc oscilația nivelului apei cu 

0.2 – 0.4 m, față de nivelul din data de 11 octombrie. 

La sfârșitul săptămînii în legătură cu mărirea deversării apei în Lacul de Acumulare Novodnestrovsk 

până la 220 pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.5 – 1.0 m, 

față de nivelul din data de 16 octombrie. Apa s-a scurs în limitele albiei minore. Debitul de apă la 

Postul hidrologic Hrușca a constituit – 70 – 90 % din normă. 

Cursul inferior: 

Aportul mediu zilnic de apă către lacul de acumulare Dubăsari a constituit 60 – 80 % din norma 

lunară, iar deversarea medie a constituit circa 60 - 70 % din normă.  

În legătură cu menținerea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari  până  la 150 m3/s: 

- pe sectorul or. Dubăsari – s. Talmaza nu avut loc schimbări esențiale în regimul hidrologic.   

Debitul de apă la Postul hidrologic Bender a constituit 60 -70 % din normă. 

Nivelul apei la Stația de Pompare Coșernița în  data  de  18.10 a constituit 8.80 m (Sistemul Baltic). 

Nivelul critic este de 8.50 m.  

RÂUL PRUT 

Cursul superior (Ucraina) 

Pe parcursul perioadei de 12 - 18 octombrie, în cursul superior al râului Prut  și pe afluenţii acestuia 

în legătură cu căderea precipitațiilor nesemnificative  a avut loc oscilația nivelului apei cu circa 0.2 m.  

Debitul de apă la Postul hidrologic Cernăuți, pentru această perioadă a constituit 120 – 130 %, din 

debitul mediu pentru luna octombrie.   

Cursul de mijloc 

Pe sectorul s. Criva – or. Costești în intervalul  dat a  avut loc oscilația nivelului apei cu  circa 0.1 – 0.3 

m, faţă de nivelul din 11 octombrie. 

 Debitul de apă la Postul hidrologic Șirăuți, a constituit  110 – 120 % din debitul mediu lunar. 

Aportul de apă către lacul de acumulare Costești-Stânca   a  atins cota  de 88.62 m (Sistemul 

Baltic), pentru data de 18 octombrie.  

În legătură cu mărirea deversării apei din Lacul  de  Acumulare  Costeşti-Stânca  (r.Prut)   până la   40 

m
3
/s: 

- pe sectorul or. Costeşti - or. Ungheni a avut loc creșterea nivelului apei cu circa 0.2 m. Apa s-a scurs 

în limitele albiei minore.  Debitul de apă la Postul hidrologic Ungheni a constituit 65 – 75 % din 

normă. 

Cursul inferior: 

 -pe sectorul s. Leușeni - s. Brânza a avut loc creșterea cu circa 0.2 – 0.4 m. Apa s-a scurs în limitele 



albiei minore. Debitul de apă la Postul hidrologic Cahul a constitui  cu 55 -  60% din debitul mediu 

pentru luna octombrie.  

RÂUL DUNĂREA 

Pe segmentul Portului Internațional Giurgiuleşti a avut loc creșterea  nivelului apei cu  0.3 m, față de 

nivelul din data de 11.10.  Debitul de apă a constituit  100 - 110% din normă, pentru luna octombrie.  

RÂURILE MICI 

Pe parcursul perioadei de 17 octombrie  în legătură cu prognoza meteorologică cu privire la căderea 

pricipitațiilor, izolat puternice, pe unele râuri mici și  în locurile joase a fost emisă prognoza 

hidrologică, izolat creşterea locală a nivelului apei cu 0.2 – 0.6 m și formarea scurgerilor intensive pe 

pante cu risc de subinundații și inundații locale. 

Administrația Publică Locală,  agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de 

acumulare, sunt avertizați să atragă atenţie la starea barajelor, podurilor căilor de evacuare a apei.  

 

PROGNOZA HIDROLOGICĂ 

Pentru perioada de 19 – 25 octombrie se prognozează: 

RÂUL PRUT 

Pe sectorul s. Criva – or. Costești va avea loc oscilația nivelului apei cu  circa 0.2m, faţă de nivelul din 

18 octombrie. 

Debitul la Postul hidrologic Șirăuți va atinge circa 50.0 – 60.0 m
3
/s, ce va constitui 100 – 110 % din 

normă. 

Aportul de apă către lacul de acumulare Costeşti-Stânca va constitui circa 60.0  m
3
/s. 

În legătură cu menținerea  deversării apei din Lacul  de  Acumulare  Costeşti-Stânca  (r.Prut)   până la   

40 m
3
/s: 

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

- pe sectorul s. Leușeni - s. Brânza va continua creșterea nesemnificativă a nivelului apei cu circa 0.2 

m. Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

 

RÂUL NISTRU 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc  până  la 250 m
3
/s:  

pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari  va avea loc creșterea nivelului apei cu  0.4 – 0.8 m, față de 

nivelul din 18 octombrie . Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari  până  la 170 m
3
/s: 

- pe sectorul or. Dubăsari – s. Talmaza va avea loc creșterea nesemnificativă a nivelului apei 

cu 0.2 - 0.6  m, față de nivelul din 18 octombrie.    

 

RÂUL DUNĂREA 

În regiunea Portului Internațional Giurgiuleşti va continua creșterea nivelului apei cu circa 0.3 m,  față 

de nivelul din 18.10.  Debitul apei se prognozează  de  circa 110 - 130% din normă pentru luna 

octombrie.  

        RÂURILE MICI 

Regimul hidrologic în râurile mici din Republica Moldova depinde de situația meteorologică. 

 
 

 
 
 



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

în perioada 12-18.10.2020 
 

 
 

 

D
eb

it
 m

ed
iu

,  

lu
na

 o
ct

om
br

ie
 

 

Debit (m3/sec), înregistrat, ora 8.00 

12
.1

0.
20

20
 

13
.1

0.
20

20
 

14
.1

0.
20

20
 

15
.1

0.
20

20
 

16
.1

0.
20

20
 

17
.1

0.
20

20
 

 

   
 1

8.
10

.2
02

0 

NISTRU 

Novodnestrovsk (AP) 173 164 156 182 189 182 173 216 

Novodnestrovsk (DV) 228 173 149 127 152 220 182 147 

Unguri (Ocnița) 204 187 182 156 133 211 327 216 

Hrușca (Camenca) 252 244 158 202 157 131 159 319 

Dubăsari / aport 241 184 146 170 170 234 150 275 

Dubăsari / deversare 230 149 146 149 149 149 148 162 

Vadul lui Vodă 229 157 154 157 157 157 156 170 

Bender 228 154 153 152 152 151 152 153 

Talmaza (Șt Vodă) 225 149 143 158 150 153 153 153 

PRUT 

Cernăuți (Ucraina) 44.9 59.0 56.0 53.0 61.0 57.0 57.0 65.0 

Șirăuți (Briceni) 50.2 66.3 60.4 52.9 54.7 60.4 56.6 56.6 

Costești (AP) 59.5 80.0 70.0 54.0 54.0 60.0 65.0 59.0 

Costești (DV) 58.7 36.3 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 

Braniște (Râșcani) 58.7 31.2 38.8 39.4 39.4 38.8 38.8 38.8 

Ungheni 60.3 37.8 37.8 40.6 45.6 47.1 48.2 48.2 

Leușeni 76.1 42.5 43.8 46.3 46.3 49.2 53.5 55.1 

Cantemir 77.4 46.1 46.1 45.1 45.4 47.9 49.6 52.8 

Cahul 74.1 44.0 44.0 43.3 42.6 41.9 43.3 44.7 

 

 



 

 

 


