
 

Pe malul drept, pe malul stâng –    Nu are valuri înspumate,       Apleacă-ncet urechea ta 

Livezi înfloritoare.                           Ca un bătrân ce este,              Spre murmurul de apă, 

Bătrânul Nistru curge lin               Domol şopteşte ani la rând    Ascultă doina strămoşească, 

La vale către mare.                          A neamului poveste.               Ce-n mal de piatră sapă. 

De-i malul drept, de-i malul stâng, 

Aceeaşi doină sună. 

În nopţi adânci şi liniştite, 

Acelaşi clar de lună… 

(Cristina Mogîldea, inginer principal  

al Direcției Monitoring Hidrologic) 

 

Conform  Hotărârii Parlamentului, în fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii 
mai în Republica Moldova este sărbătorită  ”Ziua Nistrului”. 

Instituirea acestei zile era absolut necesară ţinând cont de importanţa majoră a 
fluviului Nistru pentru Republica Moldova cât și pentru Ucraina, deoarece râul are 
un rol strategic important în economia țării și a întregii regiuni. Râul Nistru 
serveste drept principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă şi tehnică pentru 
orașele Chișinău, Bălți, Tiraspol, Bender, Soroca, Criuleni, etc. și constituie 54% 
din volumul total de apă pe țară. 



Bazinul Nistrului este situat pe teritoriul a două ţări: Ucraina şi Moldova, având o 
formă ovală alungită cu strangulaţie, la intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pe 
care îl străbate pe o lungime de 636 km. 

 

Râul Nistru îşi ia începutul în partea de nord a munţilor Carpaţi, din izvorul din 
nord – vestul pantei muntelui Rozluci, din preajma satului Volcie, vărsându-se prin 
limanul Nistrului în Marea Neagră, la 35 km spre sud – vest de oraşul Odesa. 
Lungimea râului este de 1362 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 72100 
km2. Cota de altitudine a izvorului constituie  870 m, gura - 1,0 m, căderea totală a 
râului alcătuieşte 769 m, media unghiului de înclinare a suprafeţei este de 1,78 %, 
maxima - 39,0 % (la al 4-lea km de la izvor),  minima – 0,1% la gura de vărsare. 

În limitele Republicii Moldova, râul poate fi divizat în următoarele sectoare: de la 
Naslavcea (cea mai nordică localitate din Republica Moldova) până la Purcari, 
unde hotarul Republicii Moldova se întâlnește din nou cu al Ucrainei. În sectorul 
de mijloc, trece prin văi înguste și adânci, cu lățimea de 1,5–3 km și versanți 
puternic înclinați. Valea are, predominant, forma unui canion, fiind sculptată în 
roci dure (calcar, gresie, granit). Lățimea luncii variază de la câteva zeci de metri 
până la 1 km. În aval de la orașul Camenca, lunca este inundată de apele lacului de 
acumulare Dubăsari. Un rol deosebit în formarea albiei îl are ieșirea la zi a rocilor 
dure, care contribuie la formarea unor repezișuri și praguri, cele mai cunoscute 
fiind Cosăuți (raionul Soroca), unde în albie apar roci cristaline. Afluenții 
principali sunt cei de stânga (Camenca), și Răutul, afluent pe dreapta. 

În cursul inferior valea râului se lărgește, atingând 16–22 km la vărsarea în liman. 
Versanții văii sunt asimetrici: cel drept este, în mare parte, puternic înclinat și înalt 



de 100–150 m, iar cel stâng mai domol, cu înălțimea de 30–70 m. Afluenții râului 
îi influențează regimul doar în perioada primăverii, când are loc topirea zăpezilor. 

Cu referire la Republica Moldova putem spune că Serviciul Hidrometeorologic 
de Stat  este  autoritatea  naționala responsabilă  de  monitorizarea   cantității  
și  calității  apei   din râul  Nistru.  Centrul  Hidrologic  gestionează   Rețeua  
Națională  de Monitoring  Hidrologic,  care  sistemic   colectează  informația   
privind  evoluția cantitativă  a  apei  în timp  și  spațiu,  pe  partea  de  bazin  
hidrografic a  râului  Nistru  aflată pe teritoriul  Republicii  Moldova.  Totodată  
SHS  este  implicat  activ în proiectele de cooperare regională şi internațională, 
care direct sau indirect vizează obiectivele promovate de agenţiile specializate 
ONU. În cadrul proiectelor   au fost instalate posturile automate pe râul Nistru și 
afluenții lui, care transmite informația privind nivelul apei în regim on-line. 

 

                                P/h Unguri                                                                       P/h Talmaza 

 
 
Investigaţiile hidrologice includ măsurători de nivel, de debit al apei, aluviunilor în 
suspensie, observaţii asupra temperaturii apei, etc. Datele hidrologice căpătate 
după o prelucrare şi analiză minuţioasă sunt incluse în „Anuarul Hidrologic pentru 
a. 2019” şi ,,Cadastrul de Stat al Apelor pentru a.2018", informaţia cărora este 
utilizată pentru planificarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a fenomenelor 
periculoase, de risc şi de ocrotire a mediului înconjurător. 



 

Nistru este cel mai mare râu din Moldovei. Dar, datorită activității nerezonabile a 
omului, această arteră acvatică se confruntă cu cele mai grele, şi, probabil, cele mai 
tragice timpuri pentru ea.  

Primul impact serios și simțitor asupra ecologiei râului a avut loc la mijlocul 
secolului al XX-lea. În 1958, a început să funcționeze prima hidrocentrală electrică 
pe Nistru, la Dubăsari. Încă la etapa de proiect, ecologiştii și-au exprimat 

îngrijorarea. Dar erau vremuri grele, de după război, satele trebuiau să fie asigurate 
cu energie electrică, economia agrară înapoiată a Moldovei postbelice avea nevoie 
disperată de energie electrică ieftină pentru dezvoltare. Rezolvarea problemelor 
economice şi sociale a fost mult mai importantă şi necesară decât cele ecologice.  

Amintim că din cauza dării în exploatare a hidrocentralei electrice de la Dubăsari, 
a avut loc o dereglare a debitului râului pe cursul său inferior. Pe această lungime 
au început procese ecologice puțin observabile, dar ireversibile. Foarte curând, 
aceasta a afectat rezerva de peşte în Nistrul inferior. Treptat, au dispărut peștii 
semi-migratori, deoarece nu au putut ajunge la locurile lor de reproducere, din 
cauza barajelor de pe râu. S-au intensificat procesele alunecărilor 



de teren ale malurilor râului,  la care a contribuit și extracția intensă, cu dragele de 
aspiraţie, a amestecului de nisip şi pietriş pe această porțiune. Această extragere a 
dus la deteriorarea fundului râului, la distrugerea locurilor de reproducere a 
peștilor, cu toate consecinţele care decurg din aceasta.  
A doua lovitură suferită de Nistru a avut loc la sfârșitul secolului al XX-lea. În 
1982, la Novodnestrovsk, regiunea Sokiryanskaya din Ucraina, a început să 
funcționeze a doua stație hidroelectrică. Pentru umplerea rezervorului din 
Novodnestrovsk, mai jos de hidrocentrala electrică, în satul Naslavcea, raionul 
Ocniţa, Republica Moldova, a fost construit un baraj de reținere a apei, după care 
s-a format un alt rezervor pentru pomparea apei în rezervorul superior al 
hidrocentralei electrice.  

Apa rece şi foarte limpezită a dus la creșterea rapidă a vegetaţiei acvatice în Nistru, 
iar în meandre şi la creșterea vegetației de mlaştină, ceea ce a fost un semnal de 
alarmă al înmlăștinirii râului. De fapt, tot cursul de mijloc al Nistrului a devenit un 
lac imens cu o încetinire treptată a curgerii de la Naslavcea la Dubăsari. 

Rîul Nistru - principala arteră acvatică a Republicii Moldova, joacă un rol vital în 
aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă, în asigurarea necesităţilor agriculturii, 
industriei şi, în general, în dezvoltarea durabilă a ţării. Concomitent, fluviul Nistru 
reprezintă sursa principală de aprovizionare cu apă potabilă a unor localităţi ale 
Ucrainei, inclusiv a regiunii Odesa, sursa ce determină existenţa unor zone umede 
de importanţă internaţională, precum şi starea ecosistemului Mării Negre. 

 

 



 

 



În r. Nistru, pentru întreaga perioadă de observaţii, cele mai însemnate viituri 
pluviale s-au observat în anii 1932 (Qmax = 6280 m3/s) şi 1941 (Qmax = 6280 
m3/s), dar întrucât observaţii regulate s-au efectuat începând cu anul 1960, numai 
în perioada care a urmat până în timpul de faţă, viituri cu frecvenţă rară şi asigurare 
aproape de 1 %, adică depăşind 2000 m3/s, s-au observat în următorii ani: 1969, 
1970, 1974, 1980, 1998, 2008 şi 2010.  

Viituri 1969, 1980, 2008,2010, debite maxime, r. Nistru postul Hruşca 

 
 

Inundaţiile catastrofale din 2008 şi cele din anul 2010 confirmă necesitatea 
imperativă a unor acţiuni în vederea diminuării impactului calamităţilor naturale 
asupra oamenilor şi economiei Moldovei. În acest context, au fost lansate un şir de 
proiecte care vor contribui la eficientizarea sistemului de monitoring hidrologic pe 
teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe fluviul Nistru. Astfel, în cadrul 
proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova”, finanţat 
cu suportul Băncii Mondiale, au fost procurate şi instalate a 6 staţii hidrometrice 
automate pe Nistru.  

s.Răscăieți în anul 2008  

  



 
Concluzionăm că generația  de  astăzi  este  responsabilă  de  viitorul  râului  

Nistru, iată de ce prioriotățile  și   necesitățile   actualilor  bastinași ai Moldovei și 
Ucrainei  trebuie  să fie  realizate în mod  durabil, fără  a dezechilibra  ecosistemul  
Nistrului. Doar în  așa mod vom permite mărețului  râu  Nistru   sa rămână  muza  
de  inspirație pentru viitoarele generații. 
         În context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova face 
apel la conștiința populației: este timpul să protejăm și să utilizăm rațional apele de 
suprafaţă! 
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