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Regimul hidrologic s-a caracterizat astfel:
1. Cuantumul scurgerii lunare a apei râurilor în raport cu media lunară multianuală a
fost:
Râul Nistru pe sectoarele:
- s. Naslavcea - or. Dubăsari - 55.0– 60.0 %;
- or. Dubăsari - s. Talmaza
- 55.0 – 65.0 %.
Râul Prut scurgerea a constituit pe sectoarele:
- în amonte din lacul de acumulare Costești-Stânca - 65.0 – 70.0 %;
- în aval din lacul de acumulare Costești-Stânca
- 45.0 – 55.0 %.
Scurgerea apei pe râurile mici a constituit:
Râurile Răut, Cubolta, Vilia, Botna
20.0 – 40.0 %;
Râurile Căinari, Ciorna
50.0 – 70.0 %;
Râurile Ciulucul Mic, Iagorlîc, Beloci, Camenca, Ichel
80.0 – 100 %.
2. Starea și evoluția cantitativă a apelor de suprafață.
Râul Nistru
La mijlocul primei decade și până la mijlocul decadei a doua a lunii mai în legătură cu
micșorarea treptată a deversării apei din Lacul de acumulare Dnestrovsc de la 350 m3/s până
la 130 m3/s a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.70-1.10 m.
La începutul primei decade a lunii mai în legătură cu continuarea măririi deversării apei
din Lacul de acumulare Dubăsari de la 250 m3/s până la 330 m3/s, pe sectorul or.Dubăsari –
s.Răscăieți a avut loc creșterea continuă a nivelului apei cu 0.30 – 0.70 m.
La sfârșitul primei decade și până la sfârșitul decadei a doua a lunii mai în legătură cu
micșorarea treptată a deversării apei din Lacul de acumulare Dubăsari de la 330 m3/s pâna la
145 m3/s, a avut loc scăderea nivelului apei pe sectorul or.Dubăsari-s.Răscăieți cu 0.90 – 1.40
m.
Râul Prut
Pe parcursul lunii mai pe sectorul s.Criva- or.Costești a avut loc scăderea treptată a nivelului
apei cu 0.60 – 1.20 m.
La începutul decadei a treia a lunii mai în legătură cu micșorarea deversării apei din Lacul de
acumulare Costești-Stânca de la 60.0 m3/s până la 40.0 m3/s s-a observat scăderea nivelului
apei pe sectorul or.Costești - or.Cahul cu 0.20 – 0.40 m.
Râurile mici
Pe parcursul lunii mai în regimul hidrologic al râurilor mici nu s-au observat schimbări
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