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P R E F A Ț Ă 

 

Anuarul Caracteristica Hidrologică - Anul   2018  este o  ediție    coerentă,  care  se editează   anual 

dupa  finaliazarea analizei  datelor  hidrologice   colectate  pe parcursul anului  2018  în Rețeua  

Națională de Monitoring Hidrologic din Rețeua Hidrografică Națională. 

Datele  și informația  ce  se conține  în acest Anuar  2018 sunt   date factologice  calculate și 

analizate de către specialiștii Centrului Hidrologic  antrenați pe parcursul  perioadei anului 2018  în 

procesul de  monitorizare   și analiză a datelor. 

Structura Anuarului  Caracteristica Hidrologică – Anul 2018 este   în   ordine  lunară,   unde  este 

descrisă  caracteristica fiecării  luni  în parte din punct de vedere  indicatorilor hidrologic  cantitativ  

pentru fiecare bazin hidrografic  in parte  si pentru țara intreaga, conform atributilor  Centrului 

Hidrologic. 

Totodată  în  Anuarul  Caracteristica Hidrologică – Anul 2018  este inclusă informația  despre  

starea  și evoluția cantitativă  a  apelor de suprafață   în timp și spațiu  cu includerea de prognoze, 

avertizări  și note informative. 

Lucrarea  servește  sursă  oficială și veridică  de informație  pentru  utilizatorii  de  specialitate, 

elevi, studenți, masteranți, cercetători, proiectanți  și  cetățeni.   

Țin să multumesc  colegilor  din cadrul  Centrului Hidrologic, pentru aportul și  profesionalismul  

manifestat pe parcursul anului 2018. 

 

 

Șef Centrul Hidrologic                                                                              Valeriu Cazac 
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Editarea  Anuarului - 2018 Caracteristica  Hidrologică a fost  posibilă 

cu  aportul angajaţilor Direcţiei Hidrologie 

 
1. Valeriu Cazac – Şeful Direcţiei Hidrologie 

2. Valentina Cereş – Şeful Centrului Prognoze Hidrologice 

3. Veaceslav Gherghelegiu – Şeful Centrului Management Date şi  Hidrografie  

4. Vitalie Mardari – Șeful Centrului Management Date și Hidrografie 

5. Dumitru Cojocaru – Specialist Principal 

6. Oxana Clocico - Specialist Principal 

7. Nina Balan – Inginer coordonator  

8. Aliona Isac  – Inginer categoria I 

9. Cristina Mogîldea - Inginer categoria I 

10. Maria Alii - Inginer categoria I 

11. Veaceslav Racoviță –  Inginer categoria I 
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ABREVIERI 

RNMH -  Rețeaua Națională De Monitoring Hidrologic; 

AMP - Apele Mari de Primăvară; 

P/h -  post hidrologic; 

r. -  râul;  

mun. - municipiu; 

or. - orașul; 

s. -  satul; 

PL -  post de lac; 

PH1 – post hidrologic de debit; 

PH2 - post hidrologic de nivel; 

CHE -  Post pe baraj la Centrala Hidroelectrică;  

(A) - Post Hidrologic Automatizat; 

(-)  - măsurarea grosimii gheții nu este posibilă; 

● Nivel  -  nivelul maxim înregistrat; 

 

● Cotă de atenţie  -  nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un 

interval de timp relativ scurt, în care se pot organiza acțiuni de apărare sau 

evacuare; 

 

● Cotă de inundare - nivelul la care începe inundarea primului obiectiv; 

 

● Cotă de pericol   - nivelul la depășirea căruia se aplica masuri deosebite de 

evacuare a populaţiei şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, 

precum şi exploatarea construcțiilor hidrotehnice în regim special. 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC  DE STAT 

DIRECȚIA HIDROLOGIE 

Apartenența Posturilor Hidrologice conform Districtelor Bazinelor Hidrografice 

Nr. Dunărea - Prut și Marea Neagră r. Nistru 
1 PH-2. – or. Lipcani  (A) PH-2. – s. Naslavcea (A) 

2 PH-1. – s. Șirăuți  (A) PH-1. – s. Unguri (A) 

3 PH-1. – s. Balasinești PH-1. – or. Soroca(A) 

4 PH-2. – s. Lopatnic   PH-1. – s. Hrușca 

5 PH-2. – s.  Trinca               PL.    –  s. Camenca 

6 PH-2. – s. Brânzeni  PH-1. – or. Camenca 

7 PH-1. – s. Horodiște  PH-2. – s. Sănătăuca (A) 

8 PL    –  s. Dumeni            PH-1. – s. Beloci 

9 PL –     or. Costești-Stânca (A)  PH-1. – s. Sevirova (A) 

10 CHE  –  or. Costești PH-1. – s. Cubolta (A) 

11 PH-1. – s.  Braniște (A) PH-1. – or. Bălți (A) 

12 PH-1. –  or. Ungheni (A)  PH-1. – s. Mateuți 

13 PH-2. – s.  Leușeni (A) PH-1. – s. Molochișul Mare 

14 PH-2. – s. Sărata-Răzești PL.     – or. Rezina (A) 

15 PH-2. – or.  Leova (A) PL.     – or. Râbnița 

16 PH-1. – or. Cantemir (A) PH-1. – or. Telenești (A) 

17 PH-1. – or.  Cahul (A) PH-1. – s. Jeloboc (A) 

18 PH-2. – s. Brînza (A) PH-1. – s. Doibani 

19 PH-1. – or. Basarabeasca (A) PL.     – or. Dubăsari 

20 PH-2. – s. Giurgiulești (A) CHE  –  Dubăsari 

21 PH-2. – s.  Giurgiulești (Dunare) PH-2. – or.  Dubăsari bief aval 

22  PH-2. – or. Criuleni (A)    

23  PH-1. – or. Chișinău 

24  PH-1. – s. Goian (A) 

25  PH-1. –  or. Vadul lui Vodă (A) 

26  PH-2. – or. Grigoriopol 

27  PH-1. – s. Merenii Noi (A) 

28  PH-1. – or. Bender 

29  PH-1. – or. Căușeni (A) 

30  PH-1. – s. Talmaza (A) 

31  PH-2. – s. Răscăeți (A) 

32  PH-1. – s. Nezavertailovca 

33  PH-1. – s. Tudora (A) 
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Caracterizarea hidrologică a lunii ianuarie 

   

           Luna ianuarie reieșind din condițiile meteorologice din punct de vedere hidrologic se 

caracterizează prin formarea continuă a formațiunilor de gheață pe corpurile de apă, pe întreg 

teritoriu a Republicii Moldova. 

În comparație cu luna decembrie unde au fost observate formațiuni de gheață (gheață la mal, 

năboi, zăpadă în apă, zaiul și altele) apare pod de gheață compact.  

Pod de gheață compact – strat de gheaţă,  care acoperă de la un mal la altul suprafaţa unei 

ape curgătoare sau a unui lac. Se formează în perioadele când temperaturile negative persistă timp 

îndelungat. Perioada de existență a podului de gheață depinde de durata și regimul de temperatură 

a iernii, caracterul bazinului de apă, precum și de grosimea stratului de zăpadă de pe gheață. 

În unele cazuri de încălzire a vremei are loc fenomenul de moină. 

 Moină - perioadă de iarnă caracterizată prin umezeală, ceață și timp mai călduros în 

raport cu o perioadă de îngheț anterioară. Provoacă topirea parțială sau completă a stratului de 

zăpadă. Se înregistrează în cazul pătrunderii maselor de aer calde din alte regiuni ale globului. 

Conform datelor observaţiilor multianuale, în luna ianuarie în râurile Nistru şi Prut se 

produc viiturile de iarnă.  

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

            Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare în luna ianuarie  constituie 232 m
3
/s; 

                       maximul absolut constituie 1190 m
3
/s (06.01.1982);  

minimul absolut - 35,4 m
3
/s (04.01.1977).    

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) 

constituie 1190 m
3
/s (06.01.1982), iar minimul absolut – 61.6 m

3
/s (03.01.1985).           

Debitele medii lunare de apă variază între 94,5 m
3
/s (a.1984) şi 389 m

3
/s (a.2011).  

  Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

                       medii lunare constituie 37,4 m
3
/s; 

                       maximul absolut – 716 m
3
/s (30.01.2002); 

minimul absolut – 7,30 m
3
/s (26.01.2004). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 11,4 m
3
/s  (a.1993) pînă la 80,1 m

3
/s 

(a.2011). Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

 

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 
 

r.Răut – or.Bălţi,         norma – 1,03 m3/s,  
               maximul absolut –  32,9 m3/s (31.01.1977),   
               minimul absolut -  0,15 m3/s (16.01.1987). 
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r.Răut – s.Jeloboc,      norma – 7,11 m3/s,  
               maximul absolut –  82,8 m3/s (31.01.1977),  
               minimul absolut  -   0,36 m3/s (21-23.01.1958). 

 

r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 0,75 m3/s, 

              maximul absolut – 8,98 m3/s (11.01.1982),   
              minimul absolut - 0,002 m3/s (12,13.01.1968). 

 

r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0,68 m3/s,  
              maximul absolut – 7,49 m3/s (30.01.1953), 
              minimul absolut - 0,0 m3/s (anii 1949-1952, 1955, 1962, 1963). 

 

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru luna ianuarie 

Regimul hidrologic al lunii ianuarie s-a caracterizat astfel: 

       În râul Nistru a constituit pe: 

- sectorul s.Naslavcea - or. Dubăsari –125-135% din valorile medii multianuale; 

-  sectorul or. Dubăsari - gura de vărsare a râului – 130 - 140% din valorile medii    

multianuale. 

 

În râul Prut a constituit pe: 

- sectorul s. Criva - lacul de acumulare Costești-Stînca  100-110% din valorile medii 

multianuanuale;  

-   sectorul  lacul de acumulare Costești-Stînca  - gura de vărsare a râului  50-60% din valorile 

medii multianuale. 

 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 35-40% din valorile medii 

multianuale. 

 

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 30-40% din valorile medii multianuale. 

 

În râul Bîc scurgerea a fost mai joasă de normă  și a constituit 28.0% din valorile medii 

multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.  

În luna ianuarie anul 2017 scurgerea râului Bîc a constituit 12.5% din valorile medii 

multianuale. 

 

În prima decadă a lunii ianuarie în râul Nistru în legătură cu mărirea deversării apei din 

lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la 500 m
3
/s a continuat cresterea nivelului apei pe: 

- sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari cu 1.5 – 1.8 m; 

- sectorul or. Dubăsari – gura de vărsare a rîului cu 1.5 – 1.7 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

 

La mijlocul decadei a doua a lunii ianuarie ca urmare a răcirii vremii pe râurile și bazine 

acvatice din țară au apărut primile formațiuni de gheată – gheață la mal, năboi.  

La începutul decadei a treia a lunii ianuarie a fost emis cod galben în legătura cu 

intensificarea formării gheții pe rîurile și bazine acvatice din țară.  

La sfărșitul lunii ianuarie ca urmare a încălzirii vremii pe râurile și bazine acvatice din țară 

a început distrugerea treptată a formațiunilor de gheată.  

Gheața a devenit subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea  a prezentat pericol. 

 

Fenomene hidrologice stihiinice pe parcursul lunii ianuarie nu s-au înregistrat. 
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P/h Șirăuți 

 

P/h Ungheni

 

P/h Unguri

 

P/h Talmaza

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

Ca urmare a răcirii vremii, în perioada 14-23 ianuarie pe râuri mici, cursuri de apă și bazine 

acvatice din ţară vor apărea primele formaţiuni de gheaţă – gheaţă la mal şi năboi, iar pe alocuri  

podul de gheață. 

Gheața este subțire, ieșirea pe ea prezintă pericol. 
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Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
20 ianuarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 2 X 

33664 Briceni Topit 20.01 X 

42157 Șirăuti 3 X 

54501 Dondușeni 2 X 

33667 Edineți 3 X 

54518 Drochia 16 26 

33678 Soroca 17 29 

33679 Camenca 30 33 

54504 Florești 27 32 

54524 Șoldaneşti 32 35 

54512 Glodeni 18 18 

33815 Chișinău 11 31 

33810 Codrii 23 30 

54508 Anenii Noi 6 14 

33829 Tiraspol 12 26 

54507 Nisporeni 11 16 

54519 Caușeni 14 44 

33892 Ștefan-Voda 21 48 

33745 Balți 25 35 

33754 Ribnița 26 34 

52502 Singerei 25 35 

54514 Telenești 31 37 

33744 Falești 21 25 

33821 Dubăsari 16 26 

33749 Bravicea 30 36 

33824 Balțata 10 29 

33748 Cornești 32 38 

54506 Straseni 19 29 

33881 Leova 3 X 

54523 Basarabeasca 6 16 

33883 Comrat 12 22 

33886 Ciadir-Lunga 7 20 

33885 Cahul 8 16 

42165 Ungheni 27 43 

42173 Brînza 3 X 

54521 Vulcănești 5 15 
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Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 20.01.2018  

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 20 ianuarie 

 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor 

de gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal (cm) 

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea  maximă 

a gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca  Liber   59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca 
Liber   63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca 
Liber   100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa 
Liber   53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

Gheata la mal   52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheata la mal  

  
38     (15.03 1985 

          15.02 1996) 

Nistru Bender 
Liber  

  
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
 Pod de gheaţă 

întrerupt   
1 +1 

48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Gheata la mal  

 
  

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber   20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Gheata la mal      58      (28.02 1954) 

Prut Leova 
Zapor în 

amonte de post 
  66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber    63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
 Pod de gheață 

compact   
1 +1 

15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Gheata la mal  8 la mal +8 38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău 
Pod de gheață 

compact   
2 +1 

78      (10.03 1969) 
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Botna Căuşeni Gheata la mal   +7 50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești 
Pod de gheață 

compact   
4 +2 

84  (28.02 1996) 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 
Pod de gheață 

compact 
4 la mal 

+4 
 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  

compact 
4 la mal 

+4 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 

compact 
5 la mal 

+5 
 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață 

compact 
4 la mal 

+4 
 

Lacul La Izvor  
Pod de gheață 

compact 
3 la mal +3  

Nota:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În perioada 22-31 ianuarie, în râurile, bazinele acvatice şi lacurile de acumulare din ţară se 

prognozează  intensificarea formării gheții.  

Gheaţa va fi fragilă, ieşirea pe ea va prezenta pericol!  

  

Atenţionăm părinţii care au copii minori, cît şi amatorii pescuitului de iarnă să fie 

prudenţi. 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
25 ianuarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 3 X 

33664 Briceni 3 X 

42157 Șirăuti 3 X 

42207 Dondușeni 3 X 

54501 Edineți 4 X 

33667 Drochia 4 4 

54518 Ocnița 14 21 
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33678 Soroca 14 18 

33679 Camenca 21 27 

54504 Florești 23 37 

54524 Șoldaneşti 26 38 

54512 Glodeni 11 20 

33815 Chișinău 11 29 

33810 Codrii 15 41 

54508 Anenii Noi 4 X 

33829 Tiraspol 10 27 

54507 Nisporeni 8 19 

54519 Caușeni 13 44 

33892 Ștefan-Vodă 20 48 

33745 Balți 16 27 

33754 Ribnița 20 36 

52502 Singerei 21 40 

54514 Telenești 25 38 

33744 Falești 16 27 

33821 Dubăsari 16 29 

33749 Bravicea 25 50 

33824 Balțata 9 24 

33748 Cornești 25 35 

54506 Straseni 17 36 

33881 Leova 2 X 

54523 Basarabeasca 5 18 

33883 Comrat 10 20 

33886 Ciadir-Lunga 7 20 

33885 Cahul 7 15 

42165 Ungheni 24 45 

42173 Brînza 3 X 

54521 Vulcănești 4 11 

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 25.01.2018
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Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 25 ianuarie   

 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica 

formațiunelor 

de gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea 

 maximă a gheţii 

(cm) pentru 

toată perioada 

de observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Gheata la mal   59   (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Năboi   63   (28.02 1969) 

Nistru Camenca 
Pod de gheață 

compact   
6 +6 100 (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa 
Pod de gheaţă 

întrerupt   
2 +2 53 (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață 

compact 
3 +3 52 (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheata la mal, 

năboi  
  

38  (15.03 1985 

         15.02 1996) 

Nistru Bender 
 Gheata la mal 

2 +2 
45 (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
 Pod de gheaţă 

întrerupt   
3 +2 

48   (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Gheata la mal  

 
2 +2 

56   (15.03 1985) 

Prut Branişte Gheata la mal      20   (10.02 1991) 

Prut Ungheni 
Gheata la mal, 

năboi    
5 +5 

58   (28.02 1954) 

Prut Leova 

Zapor în 

amonte de post, 

gheata la mal    

  66   (25.02 1982) 

Prut Brînza Gheata la mal    3 +3 63   (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
 Pod de gheață 

compact   
3 +2 

15   (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Gheata la mal  12 la mal +4 38   (20.01 1964) 

Bîc Chişinău 
Pod de gheață 

compact   
4 +2 

78   (10.03 1969) 

Botna Căuşeni 
Pod de gheață 

compact   
1  +1 

50   (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești 
Pod de gheață 

compact   
8 +4 

84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște 
Pod de gheață 

compact   
11 +11 

 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 
Pod de gheață 

compact 
 

8  
+4 

 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  

compact 
10 

+6 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 

compact 
10 

+5 
 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață 

compact 
8 

+4 
 

Lacul La Izvor  
Pod de gheață 

compact 
11 +8  

Lacul Ialoveni 
Pod de gheață 

compact 
9 +9  

Lacul Farmecelor 
Pod de gheață 

compact 
11 +11  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu încălzirea vremii, în  perioada 30 ianuarie - 9 februarie  în râurile și bazinele 

acvatice din țară,  se prognozează  distrugerea gheții. 

Gheaţa este subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol. 

Atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 
 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
31 ianuarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița  Topit 30.01  

33664 Briceni Topit 30.01  

42157 Șirăuți Topit 29.01  

42207 Balasinești Topit 29.01  

54501 Donduşeni Topit 30.01  

33667 Edineți Topit 31.01  

54518 Drochia Topit 30.01   

33678 Soroca Topit 30.01  

33679 Camenca 5 11 

54504 Florești 12 25 

54524 Șoldaneşti 11 28 

54512 Glodeni 3 Х 

33815 Chișinău Topit 31.01   

33810 Codrii 6 15 

54508 Anenii Noi Topit 30.01   

33829 Tiraspol 9 32 

54507 Nisporeni 6 17 

54519 Caușeni 6 17 

33892 Ștefan-Vodă 13 44 

33745 Balți 8 19 

33754 Ribnița 4 x 

52502 Singerei 11 28 

54514 Telenești 12 38 

33744 Falești 6 14 

33821 Dubăsari 11 24 

33749 Bravicea 11 28 

33824 Balțata 4 15 

33748 Cornești 10 23 

54506 Straseni 11 27 

33881 Leova 1 X 

54523 Basarabeasca Topit 31.01   

33883 Comrat Topit 31.01  

33886 Ciadir-Lunga Topit 31.01  

33885 Cahul 3 9 

42165 Ungheni 15 41 

42173 Brînza Topit 30.01  

54521 Vulcănești 2 Х 
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Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 31.01.2018

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 31 ianuarie 

 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica 

formațiunelor 

de gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal   (cm) 

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea  

maximă a  gheţii 

(cm) entru toată 

perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca  Liber   59   (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber    63  (28.02 1969) 

Nistru Camenca Sinal 6 0 100 (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa 

Pod de gheață 

compact,gheața 

întunicata   

 

1 

 

-1 

 

53   (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață 

cu ochiuri 
11 +8 52   (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheata la mal   

3 +3 
38  (15.03 1985 

        15.02 1996) 

Nistru Bender 
 Gheata la mal 

1 -1 
45 (25.02, 

05.03 1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
 Apa peste 

gheața 
3 0 

48  (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber 
  

56   (15.03.1985) 

Prut Branişte Liber       20   (10.02 1991) 

Prut Ungheni Gheata la mal   5 0 58   (28.02 1954) 

Prut Leova 

Zapor în 

amonte de post, 

gheata la mal 

   

66   (25.02 1982) 

Prut Brînza Gheata la mal    3 0 63   (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Apa peste 

gheața     
2 -1 

15   (10.02 -

10.03 1985) 

Răut Jeloboc Gheata la mal  10 la mal -2 38   (20.01 1964) 

Bîc Chişinău 

Pod de gheață 

compact, apa 

peste gheața     
1 -3 

 

78   (10.03 1969) 

Botna Căuşeni Gheata la mal       50   (10.03 1969) 
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Vilia  Balasinești 
Pod de gheață 

compact   
10 +2 

84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște 
Pod de gheață 

compact   
8 -3 

 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 
Pod de gheață 

compact      
9 

+1 
 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  

compact      
 

11 
+1 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 

compact 
11 

+1 
 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață 

compact      
 

9 +1 
 

Lacul La Izvor  
Pod de gheață 

compact      
12 +1  

Lacul Ialoveni 
Pod de gheață 

compact 
14 +5  

Lacul Farmecelor 
Pod de gheață 

cu ochiuri 
14 +3  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

Caracteristica hidrologică a lunii  februarie   

 Regimul hidrologic al lunii februarie pentru teritoriul Republicii Moldova se caracterizează, 

prin  scurgeri   în limita  normei   și   periodic  peste normă, totodată   temperaturile   negative   din  

luna  februarie  contribute  la   mentinerea   formatiunelor  de gheată  în  bazinele  acvatice  cît și pe 

cursurile  de apă  sub formă de gheață la mal, gheță cu ochiuri de apă și poduri de gheață. 

 In unii ani din motivul apariției moinelor pe unele sectoare ale rîului are loc distrugerea 

bruscă  a gheții și apariția gheții plutitoare (sloiuri), care uneori formează zăporuri. 

 

 Moină - perioadă de iarnă caracterizată prin umezeală, ceață și timp mai călduros în 

raport cu o perioadă de îngheț anterioară. Provoacă topirea parțială sau completă a stratului de 

zăpoadă. Se înregistrează în cazul pătrunderii maselor de aer calde din alte regiuni ale globului. 
 

 

 Sloiuri - Această formațiune se prezintă ca plăci de gheață sau bucăți de gheață ce plutesc 

la suprăfața apei și sînt purtate de curentul apei. 

 

 Zăporul - Este o îngrămădire masivă de gheață în albia rîului la un pod, acolo unde albia 

este mai îngustă, blocînd partial sau în întregime secțiunea. Zăporul barează albia rîului prin 

îngrămădirea sloiurilor unele peste altele, în poziții diferite și face ca nivelul apei să crească 

simțitor în amonte de zăpor și să scadă în aval. 
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 Regimul de scurgere conform datelor multianuale  pentru  această lună  pentru  râurile  din  

Republica  Moldova  este mai mare, comparativ cu luna ianuarie, cu 20-40%.  

Probabilitatea viiturilor de iarnă în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, creşte. Este 

condiţionată aceasta de moinele mai frecvente în comparaţie cu luna ianuarie, sau creșterii 

temperaturilor pozitive cu o durată mai lungă, din această cauză uneori cu anticipare se produc 

Fenomene Hidrologice Periculoase ca Apele Mari de Primăvară. 

  Аpe Mari de Primăvară – Acest fenomen hidrologic se caracterizează prin creşteri lente de 

nivel al apei în rîu, de lungă durată, care se repetă relativ periodic (în acelaşi anotimp), 

condiţionate de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie primăvara, la fel 

şi de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse primăvara-vara în munţi; drept consecinţă a lor sunt 

inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor. 

 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue;  
            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 251 m
3
/s; 

                        maximul absolut constituie 1240 m
3
/s (27.02.1977);  

minimul absolut – 47.0 m
3
/s (14.02.1984).  

           Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare 

Dnestrovsk (a.1982) constituie 874 m
3
/s (01.02.2002); 

                      minimul absolut – 47.0 m
3
/s (14.02.1984).           

Debitele medii lunare de apă variază între 87.6 m
3
/s (a.1984) şi 521 m

3
/s (a.1977).  

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

                       medii lunare constituie 39.9 m
3
/s; 

                       maximul absolut – 265 m
3
/s (21.02.2014); 

                       minimul absolut – 6.71 m
3
/s (28-29.02.2012). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 10,7 m
3
/s  (a.2012) pînă la 91.1 m

3
/s 

(a.2002). 

  Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

 

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 
 

r.Răut – or.Bălţi,          norma – 1,50 m3/s,  
              maximul absolut –  28.5 m3/s (07.02.2003),   

              minimul absolut -  0,13 m3/s (19.02.1976). 

 
 r.Răut – s.Jeloboc,      norma – 9.41 m3/s,  

              maximul absolut –  140 m3/s (28.02.1960),  

              minimul absolut  -   0,18 m3/s (12.02.1962). 

 
 r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 0.87 m3/s, 

             maximul absolut – 9.72 m3/s (01.02.1972),   
             minimul absolut - nu (24.02.2012). 

 
 r.Botna – or.Căuşeni,  norma – 0.90 m3/s,  

              maximul abso6lut – 36.1 m3/s (21.02.1963), 
              minimul absolut - 0,0 m3/s (anii 1950-1952, 1956, 1963). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna februarie  

La începutul lunii  în legătură cu încălzirea vremii în râurile și bazinele acvatice din țară a 

avut loc distrugerea treptată a formațiunilor de gheață. 

La începutul decadei a doua a lunii februarie în legătură cu scăderea bruscă a temperaturii, 

în râurile și bazinele acvatice și lacurile de acumulare din țară a avut loc reluarea și 

intensificarea procesului de formare a gheții. 

Scurgerea apei în râuri 
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        În râul Nistru a constituit pe: 

-  sectorul s.Naslavcea - or. Dubăsari –75 - 80%; 

-  sectorul or. Dubăsari – or. Bender –  80 - 90%; 

-  sectorul or. Bender – gura de vărsare a râului – 75% din valorile medii  

  multianuale. 

În râul Prut a constituit pe: 

-  sectorul s. Criva - lacul de acumulare Costești-Stînca - 85-95%;  

-  sectorul  lacul de acumulare Costești-Stînca  - gura de vărsare a râului 65-75% din valorile 

medii multianuale. 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 50-70% din valorile medii 

multianuale. 

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 40-70%, din valorile medii multianuale. 

În râul Bîc scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă  și a constituit 26.4% din 

valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de 

acumulare Ghidighici.  

Pentru toată perioada de observaţii scurgerea scăzută a apei r. Bîc, cu valori de 5.0-20.0 %  

din normă, s-a înregistrat în anii: 1974, 1980, 1992, 1993, 1995, 2007, 2008, 2009 (5.7%), 

2010 (3.01%) şi 2012 (2.29%) și 2015 (15.3%).  

În luna februarie anul 2016 scurgerea r. Bîc a constituit 17.2% din valorile medii 

multianuale. 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii februarie nu s-au înregistrat. 

 

P/h Șirăuți 

 

P/h Ungheni 
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P/h Unguri

 

P/h Talmaza

 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
05 februarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița  Topit 30.01  

33664 Briceni Topit 30.01  

42157 Șirăuți Topit 29.01  

42207 Balasinești Topit 29.01  

54501 Dondușeni Topit 30.01  

33667 Edineți Topit 31.01  

54518 Drochia Topit 30.01   

33678 Soroca Topit 30.01  

33679 Camenca Topit 05.02  

54504 Florești 6 16 

54524 Șoldanești 2 x 

54512 Glodeni Topit 03.02  

33815 Chișinău Topit 31.01   

33810 Codrii Topit 04.02  

54508 Anenii Noi Topit 30.01   

33829 Tiraspol Topit 03.02  

54507 Nisporeni Topit 05.02  

54519 Caușeni Topit 03.02  

33892 Ștefan-Vodă Topit 05.02  

33745 Balți Topit 04.02  

33754 Ribnița Topit 04.02  

52502 Singerei Topit 05.02  

54514 Telenești Topit 04.02  
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33744 Falești Topit 05.02  

33821 Dubăsari Topit 02.02  

33749 Bravicea Topit 04.02  

33824 Balțata Topit 02.02  

33748 Cornești Topit 04.02  

54506 Strașeni Topit 04.02  

33881 Leova Topit 03.02  

54523 Basarabeasca Topit 31.01   

33883 Comrat Topit 31.01  

33886 Ciadir-Lunga Topit 31.01  

33885 Cahul  Topit 02.02   

42165 Ungheni Topit 04.02  

42173 Brînza Topit 30.01  

54521 Vulcănești Topit 01.02  

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 05.02.2018 

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 5 februarie   

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica 

formațiunelor de 

gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm) 

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea 

 maximă a gheţii 

(cm) pentru toată 

perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca 
Liber   59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca 
Liber   63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca 
Liber   100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa 
Liber   53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață cu 

ochiuri 
5 -6 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

  
38     (15.03 1985 
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          15.02 1996) 

Nistru Bender 
Liber 

  
   45    (25.02,            

5.03 1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi   Curg gheții    48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

 Gheața acumulata 

la mal 
7 +7 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber   20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Gheata la mal      58      (28.02 1954) 

Prut Leova 
Zapor în amonte de 

post, gheata la mal    
  66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber   63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Apa peste gheața     

1 -1 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Gheata la mal 

fixate  
    

38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău 
Liber 

  
78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni 
Liber 

    
50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești 
Pod de gheață 

compact   
8 -2 

84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște 
Pod de gheață 

compact   
3 -5 

 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 

Pod de gheață 

compact, apa peste 

gheața      

 

8  -1 
 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Maluri desghețate 9 
-2 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Maluri desghețate  8 
-3 

 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață 

compact      
8 

-1 
 

Lacul La Izvor  Maluri desghețate 7 -5  

Lacul Ialoveni 
Pod de gheață 

compact 
11 -3  

Lacul Farmecelor 
Pod de gheață cu 

ochiuri 
11 -3  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În  perioada 9 - 16  februarie  în bazinele acvatice din țară,  va continua   distrugerea gheții. 

 

Gheaţa este subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol. 

Atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
10 februarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 22 29 

33664 Briceni 21 27 

42157 Șirăuți 18 20 

42207 Balasinești 16 22 

54501 Donduseni 22 25 

33667 Edineți 19 23 
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54518 Drochia 13 22 

33678 Soroca 13 23 

33679 Camenca 4 x 

54504 Florești 4 x 

54524 Șoldaneşti 1 x 

54512 Glodeni 7 8 

33815 Chișinău 0 x  

33810 Codrii 1 x 

54508 Anenii Noi Top. 8.02   

33829 Tiraspol 0 x 

54507 Nisporeni 2 x 

54519 Caușeni Top. 8.02  

33892 Ștefan-Vodă Top. 7.02  

33745 Balți 16 21 

33754 Ribnița 0 x 

52502 Singerei 8 10 

54514 Telenești 4 x 

33744 Falești 12 13 

33821 Dubăsari Top. 7.02  

33749 Bravicea 3 x 

33824 Balțata 0 x 

33748 Cornești 1  

54506 Straşeni 0 x 

33881 Leova Top. 8.02  

54523 Basarabeasca Top. 8.02   

33883 Comrat Top. 8.02  

33886 Ciadir-Lunga Topit 31.01  

33885 Cahul Topit 02.02   

42165 Ungheni 2 x 

42173 Brînza Topit 30.01  

54521 Vulcănești Topit 01.02  

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 10.02.2018 
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Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 10 februarie   

 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica 

formațiunelor de 

gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm) 

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea  maximă 

a gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca 
Liber   59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca 
Liber   63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca 
Liber   100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa 
Liber   53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață cu 

ochiuri 
5 0 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

  
38     (15.03 1985 

          15.02 1996) 

Nistru Bender 
Liber 

  
45      (25.02, 5.03      

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi   Gheata la mal  2 +2 48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber 
- -7 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte 
Liber 

  
20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni 
Liber 

   
58      (28.02 1954) 

Prut Leova 
Liber   66     (25.02 1982) 

Prut Brînza 
Liber   63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Gheata la mal     

1 0 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Liber 

    
38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău 
Liber 

  
78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni 
Liber 

    
50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești 
Pod de gheață 

intrerupt 
6 -2 

84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște 
Pod de gheață 

compact   
3 -5 

 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 

Pod de gheață 

compact, gheata 

fragila      

 

7 -1 
 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Maluri desghețate,  

Apa peste gheata 
8 

-1 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Maluri desghețate,  

Gheata fragila  
4 

-4 
 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață 

compact      
7 

-1 
 

Lacul La Izvor  
Maluri desghețate, 

cu ochiuri 
4 -3  

Lacul Ialoveni 
Gheata la mal,  

 imbibata cu apa 
9 -2  

Lacul Farmecelor 
Gheata la mal,  

 imbibata cu apa 
8 -3  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea precipitațiilor mixte puternice,  

 

 HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ: 

 în perioada  15-16 februarie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de 

subinundații locale. 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
20 februarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 14 32 

33664 Briceni 9 18 

42157 Șirăuți 6 16 

42207 Balasinești 10 20 

421571 Lopatnic 4 x 

54501 Dondușeni 14 33 

33667 Edineți 10 29 

54518 Drochia 10 23 

33678 Soroca 11 22 

33679 Camenca 2 x 

54504 Florești Topit 20.02  

54524 Șoldanești 1 x 

54512 Glodeni 2  

33815 Chisinău 1 x  

33810 Codrii 2 x 

54508 Anenii Noi Topit 17.02  
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33829 Tiraspol Topit 15.02  

54507 Nisporeni 3  

54519 Caușeni Topit 20.02  

33892 Ștefan-Voda Topit 20.02   

33745 Balți 8 18 

33754 Ribnița Top. 16.02  

52502 Singerei Top. 20.02  

54514 Telenești Topit 17.02  

33744 Falești 5 13 

33821 Dubăsari Topit 16.02  

33749 Bravicea Topit 20.02  

33824 Balțata Topit 18.02  

33748 Cornești 10 18 

54506 Straseni 4 x 

33881 Leova 7 15 

54523 Basarabeasca Topit 19.02   

33883 Comrat Topit 19.02  

33886 Ciadir-Lunga Topit 20.02  

33885 Cahul Topit 20.02   

42165 Ungheni 1 x 

42173 Brînza Topit 16.02  

54521 Vulcănești Topit 18.02  

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 20.02.2018 
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Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 20 februarie   

Rîuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor de 

gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

 

Grosimea  maximă 

a gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca  liber   59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca liber    63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Ace de gheata       100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa  liber     53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață  6 +4 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
 liber 

  
38     (15.03 1985 

          15.02 1996) 

Nistru Bender 
Gheata la mal 

  
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi Gheata la mal  1 +1 48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

liber 
  

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Gheata la mal       20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni liber      58      (28.02 1954) 

Prut Leova liber      66     (25.02 1982) 

Prut Brînza  liber      63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Gheata la mal 

1 +1 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Naboi      38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Gheata la mal       78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni  liber          50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Pod de gheață 2 +2   84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște 
Gheata la mal 

fisata 
  

 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 

Pod de gheață 

intrerupt, gheata 

fragila      

 

5 0 
 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață 

intrerupt, gheata 

fragila      

 

4 +1 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 5 
+2 

 

Lacul Rîşcani  

Pod de gheață 

intrerupt, gheata 

fragila    

 

4 +4 
 

Lacul La Izvor  
Pod de gheață, 

gheata fragila      
3 +3  

Lacul Ialoveni 
Pod de gheață, 

gheata fragila      
5 +5  

Lacul Farmecelor 
Pod de gheață, 

gheata fragila      
4 +4  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu răcirea preconizată a vremii, în perioada 23 februarie – 3 martie, în râurile şi 

bazinele de apă din ţară se prognozează  intensificarea procesului de formare a gheţii și  instalarea 

podului de gheaţă.  

Gheaţa pe alocuri va fi  subţire, ieşirea pe ea prezentă pericol. 

 

Atenţionăm părinţii care au copii minori, cît şi amatorii pescuitului de iarnă să fie prudenţi. 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
25 februarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 22 35 

33664 Briceni 18 34 

42157 Șirăuți 14 21 

42207 Balasinești 16 24 

421571 Lopatnic 10 22 

54501 Dondușeni 14 33 

33667 Edineți 12 20 

54518 Drochia 14 27 

33678 Soroca 15 29 

33679 Camenca 7 4 

54504 Florești 3 x 

54524 Șoldanești 4 x 

54512 Glodeni 6 7 

33815 Chișinău 15 26 

33810 Codrii 4 x 

54508 Anenii Noi 3 x 

33829 Tiraspol 3 x 

54507 Nisporeni 4 9 

54519 Caușeni 2 x 

33892 Ștefan-Vodă 9  22 

33745 Balți 15 26 

33754 Ribnița 9 8 

52502 Singerei 5 6 

54514 Telenești 6 4 

33744 Falești 12 24 

33821 Dubăsari 9 4 

33749 Bravicea 5 6 

33824 Balțata 4 6 

33748 Cornesti 10 12 

54506 Strașeni 4 x 

33881 Leova 7 15 

54523 Basarabeasca 2  x 

33883 Comrat 3 4 

33886 Ciadir-Lunga 2 x 

33885 Cahul 3 4  

42165 Ungheni 3 x 
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42173 Brînza 3 x 

54521 Vulcănești 2 x 

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 25.02.2018 

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi 

lacuri pentru 25 februarie   

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica 

formațiunelor de 

gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm) 

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea 

 maximă a gheţii 

(cm) pentru 

toată perioada 

de observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca 
 Liber   59      (10.02 

1987) 

Nistru Hruşca 
Liber    63     (28.02 

1969) 

Nistru Camenca 
Ace de gheata       100    (10.02 

1965) 

Nistru Rîbniţa 
 Liber     53     (29.02 

1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață  5 -1 52    (10.03 

1969) 

Nistru Grigoriopol 

 Liber 

  
38     (15.03 1985 

          15.02 

1996) 

Nistru Bender 
Liber 

  
45      (25.02, 

5.03 1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
Gheata la mal  

1 0 
48      (05.02 

1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Gheata la mal 
  

56      (15.03 

1985) 

Prut Branişte 
Gheata la mal     

  
20      (10.02 

1991) 

Prut Ungheni 
Liber   

   
58      (28.02 

1954) 

Prut Leova 
Liber      66     (25.02 

1982) 

Prut Brînza 
 Liber      63     (28.02 

1985) 
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Râurile mici 

Răut Bălţi 
Gheata la mal 

1 0 
15 (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Naboi  

2   +2 
38      (20.01 

1964) 

Bîc Chişinău 
Gheata la mal     

  
78      (10.03 

1969) 

Botna Căuşeni 
 Liber      

    
50     (10.03 

1969) 

Vilia  Balasinești Pod de gheață 3 +1 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște 
Gheata la mal 

fisata 
  

 

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 
Pod de gheață 

intrerupt 
 

10 
+5 

 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață           7 
+3 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 10 
+5 

 

Lacul Rîşcani  
    Pod de gheață,  

    gheata subtire  
         2 

-2 
 

Lacul La Izvor  Pod de gheață 4 +1  

Lacul Ialoveni Pod de gheață 9 +4  

Lacul Farmecelor Pod de gheață 7 +3  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
28 februarie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 20 46 

33664 Briceni 20 30 

42157 Șirăuți 15 24 

42207 Balasinești 16 27 

421573 Brînzeni 8 18 

421571 Lopatnic 10 21 

347281 Horodiște 3 8 

54501 Dondușeni 22 37 

33667 Edineți 15 29 

54518 Drochia 18 32 
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33678 Soroca 17 29 

33679 Camenca 8 7 

54504 Florești 3 x 

54524 Șoldanești 10 11 

54512 Glodeni 7 6 

33815 Chișinău 8 18 

33810 Codrii 9 8 

54508 Anenii Noi 12 10 

33829 Tiraspol 3 x 

54507 Nisporeni 7 10 

54519 Caușeni 6 8 

33892 Ștefan-Vodă 20 24 

33745 Balți 16 34 

33754 Ribnița 7 10 

52502 Singerei 6 10 

54514 Telenești 13 9 

33744 Falești 10 23 

33821 Dubăsari 10 8 

33749 Bravicea 8 10 

33824 Balțata 11 9 

33748 Cornești 14 17 

54506 Strașeni 12 18 

33881 Leova 10 17 

54523 Basarabeasca 4 3 

33883 Comrat 5 8 

33886 Ciadir-Lunga 3 x 

33885 Cahul 4 5  

42165 Ungheni 5 x 

42173 Brînza 9 11 

54521 Vulcănești 11 13 

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 28.02.2018 
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Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi lacuri 

pentru 28 februarie   

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor 

de gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea 

 maximă a  

gheţii (cm) 

pentru toată 

perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca 
Gheata la mal,  

Naboi 
- - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca 
Gheata la mal, 

 Naboi 
- - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca 
Gheata instabilă, 

apa peste gheață     
3 +3 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa  Pod de gheață  2 +2 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață  12 +7 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheata la mal, 

 Naboi 
2 +2 

38     (15.03 1985 

          15.02 1996) 

Nistru Bender 
Gheata la mal,  

Naboi 
5 +5 

45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
Pod de gheață 

intrerupt 
2 +1 

48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Pod de gheață 
6 +6 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte 
Gheata la mal,  

Naboi 
- - 

20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni 
Gheata la mal,  

Naboi 
4  +4 

58      (28.02 1954) 

Prut Leova 

Zapor în amonte 

de post, gheata la 

mal    

- - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza 
Gheata la mal, 

Naboi 
- - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Pod de gheață 

2 +1 
15   (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Pod de gh. cu 

ochiuri 
6   +4 

38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Pod de gheață 2 +2 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni  Gheata la mal       - -  50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Pod de gheață 8 +5 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Pod de gheață 1 +1  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 
Pod de gheață  

Zăpadă pe gheață 
 

14 
+4 

 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  

Zăpadă pe gheață 
         10 

+3 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 

Zăpadă pe gheață 
11 

+1 
 

Lacul Rîşcani  
    Pod de gheață,  

    Gheata subtire  
         4 

+2 
 

Lacul La Izvor  
Pod de gheață 

Zăpadă pe gheață 
8 +4  

Lacul Ialoveni 
Pod de gheață, 

Zăpadă pe gheață 
11 +2  

Lacul Farmecelor 
Pod de gheață 

Zăpadă pe gheață 
11 +4  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 
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Buletin Hidrologic 

cu privire  la   Apele Mari de Primăvară 

28  februarie 2018 

 

                                                Apele Mari de Primăvară 

 

Аpele Mari de Primăvară (AMP) – fenomen hidrologic ce se caracterizează prin creşteri lente de 

nivel al apei în rîu, în anotimpul primăvara, care se repetă relativ periodic aproximativ în aceieași 

perioadă, condiţionate de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie; drept 

consecinţă a lor sunt inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor. 

 

Dinamica  Apelor Mari de Primăvară  pe teritoriul RM  sunt în raport direct atît cu evoluția  

condițiilor hidrometeorologice  din  munții Carpați  cît și celor  din teritoriul Republicii  Moldova. 

 

Directia  Hidrologie a evaluat, atit  specificul si evolutia  factorilor meteorologici /hidrologici din 

perioada  iernii 2017-2018 cat si prognozele  hidrometeorologice    actuale  in scopul  descrierii 

scenariilor  de evolutie a  Apelor Mari de Primăvară .  

Totodata Directia Hidrologie relateaza, ca caracterul Apelor Mari de Primavara  va fi determinat de 

evoluția proceselor meteorologice şi hidrologice (de cantitatea  si  intensitatea  precipitaţiilor şi  

evoluția temperaturii aerului).  

 

Prognoza volumului  scurgerii Apelor Mari de Primăvară pe  bazinul   hidrografic  Nistru și bazinul  

hidrografic  Dunare - Prut  și Marea Neagră în anul 2018  se estimează în jurul   valoarii  mediei 

multianuală.  

Frecvenţa de astfel  valori se înregistrează  odată în 5 ani în  bazinul hidrografic Nistru şi odată în 4 

ani în bazinul  hidrografic Dunare –Prut și Marea Neagra. 

 

Prognoza volumul  AMP  în  r. Nistru- 1.5-2.0  km
3
       ( norma-  1.9 km

3)
                                                                                     

Prognoza volumul  AMP  în  r. Prut-    0.40-0.50 km
3
    (norma -  0.40 km

3
). 

Prognoza volumul AMP  in r. Raut  -    0.04    km3       (norma-   0.09 km
3
) 

 

În  restul  râurilor  mici din țară  volumul scurgerii  Apelor Mari de Primăvară este prognozat  în jur 

de normă. 

 

Ținem să informăm, ca debitele şi nivelurile maximale de apă în râurile Nistru şi Prut pe 

teritoriul  țării vor depinde de volumul debitelor de apă deversate din lacurile de acumulare 

şi vor fi  raportate prin difuzarea    prognozelor de scurtă durată cu anticipare de 1-5 zile 

 

Actualul  volum liber în lacurile de acumulare Costești-Stînca și Dnestrovsc permit  depozitarea  și  

tranzitarea   Apelor Mari de Primăvară  prognozate. 

 

Începutul Apelor Mari de Primăvară  atât în râurile Nistru si Prut cît și în râurile  mici şi 

cursurile intermitente din  țară se  prognozează  la mijlocul decadei a doua a  lunii  martie. 
 

Agenţii economici, pe teritoriul cărora sunt amplasate lacuri de acumulare şi iazuri, cât şi proprietarii de 

obiecte hidrotehnice sunt obligați să acorde o atenţie deosebită stării barajelor,  deoarece în perioada 

Apelor Mari de Primăvară starea avariată a barajelor poate duce la ruperea lor, provocând formarea 

undei de viitură, ce poate inunda unele localităţi cît şi infrastructura diferitor construcții.    

 

Caracteristica hidrologică a lunii martie  

In râurile Republicii Moldova în luna martie continuă distrugerea formațiunilor de gheaţă, care 

începe de cele mai multe ori în luna februarie, dar în unii ani acest fenomen se produce cu întîrziere 

și începe în I-a decadă a lunii aprilie.   
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Conform   observaţiile  multianuale  grosimea  gheţii  în  luna  martie  a  constituit   de la 36 cm 

(r.Nistru – p/h Camenca, 05.03.1982) pînă la 120 cm (r.Căinari – p/h Sevirova, 20.03.1964).  

 

În anii 1969, 1985, 1993 şi 2003 grosimea gheții pe lacurile de acumulare Dubăsari şi Costeşti-

Stînca s-a menţinut pînă la sfîrşitul lunii martie, grosimea maximală a gheţii pentru aceşti ani pe 

lacul de acumulare Dubăsari  a fost de 52 cm  (10.03.1969),  iar  pe  lacul  de  acumulare Costeşti-

Stînca – 56 cm (10 – 20.03. 1985). 

Martie - luna în care se manifestă  „ Apele Mari de Primăvară”.  

„Аpe Mari de Primăvară”  – fenomen hidrologic ce  se caracterizează prin creşteri lente de nivel 

al apei în rîu, de lungă durată, care se repetă relativ periodic (în acelaşi anotimp), condiţionate de 

 

topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie primăvara, la fel şi de topirea 

zăpezilor şi ploi suprapuse primăvara-vara în munţi; drept consecinţă a lor sunt inundate 

terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor. 

 

Cele mai timpurii termene ale începutului Apelor Mari de Primăvară se atribuie decadei a III-a a 

lunii ianuarie (anii 1977, 1979, 1981, 2002). 

Cele mai tîrzii termene ale începutului Apelor Mari de Primăvară se atribuie decadei a treea a lunii 

martie - prima decadă a lunii aprilie (anii 1973, 1977, 1980, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2005, 

2006). 

 

În cazul termenelor timpurii ale începutului Apelor Mari de Primăvară, în luna martie deja se 

observă şi viiturile pluviale, numărul cărora comparativ cu luna februarie creşte în medie de 2 – 3 

ori.   

Debitile  multianuale  pentru  luna martie    constitue: 

            În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie -         251 m
3
/s; 

maximul absolut constituie -  2230 m
3
/s (20.03.1979);  

minimul absolut –                  75.2 m
3
/s (01.03.1984).  

Maximul absolut,  după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk 

(a.1982) constituie 1240 m
3
/s (31.03.2006); 

  minimul absolut – 75.2 m
3
/s (01.03.1984).           

                        Debitele medii lunare de apă variază între 127 m
3
/s (a.1989) şi 894 m

3
/s (a.1979).  

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 
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medii lunare constituie-    76,9 m
3
/s; 

maximul absolut –             868 m
3
/s (31.03.2006); 

minimul absolut –              8.96 m
3
/s (12.03.2005). 

                       Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 32.9 m
3
/s (a.1991)                     

pînă la 210 m
3
/s (a.1999). 

                       Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

 
               Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 
 
                    r.Răut – or.Bălţi,          norma –                 2,45 m3/s,  

                                 maximul absolut –   33.0 m3/s (01.03.1980),   

                                 minimul absolut -     0,24 m3/s (30,31.03.1989). 

 
                  r.Răut – s.Jeloboc,        norma –                 12,8 m3/s,  

                                 maximul absolut –   193 m3/s (06.03.1967),  

                                 minimul absolut  -    0,18 m3/s (11.03.1962). 

 
                  r.Bîc – or.Chişinău,       norma –                  1,40 m3/s, 

                                 maximul absolut –    40.7 m3/s (29.03.1973),   
                                 minimul absolut –     0.023 m3/s(26,30.03.2010). 

     
                    r.Botna – or.Căuşeni,  norma –                   1,10 m3/s,  

                                 maximul abso6lut –   61.8 m3/s (05.03.1956), 
                                 minimul absolut -      0,0 m3/s (05.03.1954, 30.03.1959). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna martie  

Regimul hidrologic al lunii martie s-a caracterizat astfel: 

Scurgerea apei în râuri 

       În râul Nistru a constituit pe: 

-  sectorul s.Naslavcea - or. Dubăsari – 130 - 150%; 

-  sectorul or. Dubăsari - gura de vărsare a râului – 125 - 135% din valorile medii    

multianuale. 

În râul Prut a constituit pe sectorul: 

-  s. Criva – or. Costești - 130-160%; 

-  lacul de acumulare Costești-Stînca – or. Brănești – 110-120%; 

        -    or. Brănești - gura de vărsare a râului 75-95% din valorile medii multianuale. 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 40-60% din valorile medii 

multianuale. 

        În râurile mici din țară scurgerea a constituit 40 - 70%, din valorile medii multianuale. 

        În râul Bîc scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă  și a constituit 21.4% din valorile 

medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.  

Pentru toată perioada de observaţii scurgerea scăzută a apei r. Bîc, cu valori de 3.0 - 10.0 %  

din normă, s-a înregistrat în anii: 1968 (5.9%), 1974 (2.95%), 2007 (7.6%), 2008 (2.45%), 2010 

(2.7%) și 2015 (10%).  

În luna martie anul 2017 scurgerea r. Bîc a constituit 12.9% din valorile medii multianuale. 

În luna martie (la mijlocul decadei a doua) în râurile Nistru și Prut a început 

fenomenul Apelor Mari de Primăvară. 

În râul Nistru. 
În legătură cu scurgerea Apelor Mari de Primăvară și măririi deversării apei din Lacul de 

Acumulare Dnestrovsc pînă la 850 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul s. Naslavcea 

– or. Dubăsari cu 2.0 – 3.0 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În legătură măririi deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari pînă la 900 m
3
/s a avut loc 

creșterea nivelului apei pe sectorul or. Dubăsari – gura de vărsare a râului cu 2.5 – 3.5 m. 
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Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În râul Prut. 

În legătură cu scurgerea Apelor Mari de Primăvară a avut loc creșterea nivelului apei pe 

sectorul s. Criva – or. Costești cu circa 2.5 m. 

În legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stînca pînă la 100 

m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or.Costești – or Ungheni cu 0.5 - 1.0 m 

- or. Ungheni - gura de vărsare a râului cu 1.3 - 2.3m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În râul Dunărea. 

În legătură cu scurgerea Apelor Mari de Primăvară a avut loc creșterea nivelului apei pe 

segmentul portului Giurgiulesti cu 0.5-1.0 m. 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii martie nu s-au înregistrat. 

P/h Șirăuți

 

P/h Ungheni

 

P/h Unguri 
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P/h Talmaza 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Avertizare hidrologică 
În perioada 3 - 7 martie, în râurile şi bazinele de apă din ţară se prognozează  menținerea 

formațiunilor de gheță.  

Gheaţa pe alocuri este  subţire, ieşirea pe ea prezentă pericol. 

 

Atenţionăm părinţii care au copii minori, cît şi amatorii pescuitului de iarnă să fie prudenţi. 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
5 martie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 19 48 

33664 Briceni 17 32 

42157 Șirăuți 15 26 

42207 Balasinești 15 27 

421573 Brînzeni 9 21 

421571 Lopatnic 11 23 

347281 Horodiște Topit 03.03  

54501 Dondușeni 22 42 

33667 Edineți 18 47 

54518 Drochia 20 32 

33678 Soroca 19 42 

33679 Camenca 9 12 

54504 Florești 8 15 

54524 Șoldanești 16 22 

54512 Glodeni 8 12 

33815 Chișinău 8 20 

33810 Codrii 12 13 

54508 Anenii Noi 7 16 

33829 Tiraspol 2 x 

54507 Nisporeni 5 11 

54519 Causeni 4 x 

33892 Ștefan-Vodă 7 23 

33745 Balți 15 30 

33754 Ribnita 10 15 

52502 Singerei 5 8 
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54514 Telenești 9 13 

33744 Falești 11 26 

33821 Dubăsari 13 13 

33749 Bravicea 8 11 

33824 Balțata 7 13 

33748 Cornești 11 22 

54506 Strașeni 13 22 

33881 Leova 8 18 

54523 Basarabeasca 4 5 

33883 Comrat 5 9 

33886 Ciadir-Lunga Topit 05.03  

33885 Cahul 2 4  

42165 Ungheni 7 16 

42173 Brînza 5 x 

54521 Vulcănești 8 13 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 05.03.2018 

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi lacuri 

pentru 5 martie   

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor 

de gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)       

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea 

 maximă a gheţii 

(cm) pentru toată 

perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca 
Gheata la mal,  

Naboi 
5 +5 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca 

Pod de gh. cu 

ochiuri, Pod de 

gh. cu creste 

3 +3  

63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca 
Pod de gh. cu 

creste 
5 +2 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa  Pod de gheață  7 +5 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață  17 +5 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheata la mal, 

 Naboi 
7 +5 

38(15.03 1985,           

15.02 1996) 
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Nistru Bender 
Gheata la mal 

 
5 0 

45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
Pod de gheață 

intrerupt 
6 +4 

48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Pod de gheață 
11 +5 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Gheata la mal - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni 
Gheata la mal,  

Naboi 
14  +10 

58      (28.02 1954) 

Prut Leova 

Zapor în amonte 

de post, gheata la 

mal    

- -  

66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Pod de gheață 11 +11 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Pod de gheață 

6 +4 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Pod de gheață 11  +5 38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Pod de gheață 3 +1 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni  Gheata la mal       - -  50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Pod de gheață 9 +1 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Pod de gheață 2 +1  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Pod de gheață  14 0  

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  

 
         11 

+1 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 

 
13 

+2 
 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață 

cu ochiuri     
         7 

+3 
 

Lacul La Izvor  Pod de gheață 10 +2  

Lacul Ialoveni Pod de gheață 14 +3  

Lacul Farmecelor Pod de gheață 14 +3  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
În legătură cu încălzirea bruscă a vremii, 

HIDROLOGII AVERTIZEAZĂ: 

În  perioada 7 - 12 martie în bazinele acvatice și în râurile din țară, se prognozează  

distrugerea gheții, iar pe unele sectoare de râu  se va produce scurgeri a sloiurilor de gheață 

cu formarea a zăporurilor. 

 

Gheaţa este subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol. 

Atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
În legătură cu încălzirea bruscă a vremii și topirii zăpezii,  

 HIDROLOGII AVERTIZEAZĂ: 

 În perioada  7-12 martie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații 

locale. 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  
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Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
10 martie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița Topit 10.03  

33664 Briceni Topit 10.03  

42157 Șirauți Topit 09.03  

42207 Balasinești Topit 09.03  

421573 Brînzeni Topit 08.03  

421571 Lopatnic Topit 09.03  

347281 Horodiște Topit 03.03  

54501 Dondușeni Topit 10.03  

33667 Edineți Topit 10.03  

54518 Drochia 1 X 

33678 Soroca 1 X 

33679 Camenca Topit 08.03  

54504 Florești Topit 09.03  

54524 Șoldanești 0 x 

54512 Glodeni Topit 08.03  

33815 Chișinău Topit 08.03  

33810 Codrii Topit 09.03  

54508 Anenii Noi Topit 08.03  

33829 Tiraspol Topit 06.03  

54507 Nisporeni Topit 08.03  

54519 Caușeni Topit 07.03  

33892 Ștefan-Vodă Topit 10.03  

33745 Balți Topit 09.03  

33754 Ribnița Topit 07.03  

52502 Singerei Topit 09.03  

54514 Telenești Topit 07.03  

33744 Falești Topit 09.03  

33821 Dubăsari Topit 08.03  

33749 Bravicea Topit 08.03  

33824 Balțata Topit 08.03  

33748 Cornesti Topit 08.03  

54506 Strașeni Topit 09.03  

33881 Leova Topit 09.03  

54523 Basarabeasca Topit 07.03  

33883 Comrat Topit 06.03  

33886 Ciadir-Lunga Topit 05.03  

33885 Cahul Topit 07.03   

42165 Ungheni Topit 09.03  

42173 Brînza Topit 07.03  

54521 Vulcănești Topit 07.03  
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Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 05.03.2018

 

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi lacuri 

pentru 10 martie   

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

Caracteristica   

formațiunelor de 

gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea  maximă 

a gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - -5 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Gheata la mal  - -3 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca 

Pod de gh. cu 

creste, apa peste 

gheața     

- -5 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa 
 Gheata la mal 

fisata 
- -7 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Pod de gheață, apa 

peste gheața     
9 -8 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheata la mal 

5 -2 
38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Gheata la mal,  

Naboi 
- -5 

45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi Gheata la mal fisata - -6 48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Pod de gheață, 

apa peste gheața     
9 -2 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - -14 58      (28.02 1954) 

Prut Leova 
Gheata la mal, curg 

sloiuri    
- - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - -11 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Liber 

- -6 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Gheata la mal      3 -9 38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Liber - -3 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni  Liber       - -  50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Liber - -9 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Liber - -2  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Pod de gheață  6 -8  
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Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață, 

gheata fragila 
          5 

-6 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață, 

gheata fragila 
6 

-7 
 

Lacul Rîşcani  
Maluri desghețate, 

gheata fragila    
         - 

-7 
 

Lacul La Izvor  
Pod de gheață, 
gheata fragila 

5 -5  

Lacul Ialoveni 
Pod de gheață, 

imbibata cu apa 
7 -7  

Lacul Farmecelor 
Pod de gheață, 

imbibata cu apa 
8 -6  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
În legătură cu căderea precipitațiilor, local puternice.  

 

 HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ: 

 în perioada  13-15 martie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de 

subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râuri şi lacuri 

pentru 15 martie   

 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor 

de gheaţă 

 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea  

maximă a gheţii 

(cm) pentru toată 

perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber - - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Liber - - 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa Liber - - 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

 Liber - -9 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

- -5 
38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Liber 

- - 
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi Liber - - 48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Gheța se 

topește pe loc     
- -9 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - - 58      (28.02 1954) 

Prut Leova Liber - - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Liber 

- - 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Liber - -3 38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Liber - - 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni  Liber       - -  50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Liber - - 84  (28.02 1996) 
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Ciuhur Horodiște Liber - -  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Liber - -6  

Lacul 
Valea 

Morilor  

Liber           - 
-5 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Liber  - 
-6 

 

Lacul Rîşcani  Liber          - -7  

Lacul La Izvor  Liber - -5  

Lacul Ialoveni Liber  - -7  

Lacul Farmecelor Liber  - -8  

Notă:  (-)  - măsurarea grosimii gheţii nu este posibilă. 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

                                                    Buletin  Hidrologic 
12 martie 2018 

CARACTERIZAREA  STĂRII OBIECTELOR ACVATICE 
În legătură cu încălzirea vremii, topirii zăpezii din munţii Carpaţi şi precipitaţiilor căzute, în 

cursurile superiore ale râurilor Nistru şi Prut (Ucraina) a început perioada Apelor Mari de 

Primăvară.  Creşterea nivelului apei pe parcursul ultimelor 2 zile a constituit: în r. Nistru cu 0,6 – 

0,9 m; în r. Prut –  circa 0,5 m.    

Pe parcursul ultimelor două zile pe r. Nistru, în limitele R. Moldova, schimbări esenţiale în 

regimul apei nu s-au observat.  

  În r. Prut, pe sectorul s.Criva – s.Şirăuţi (Republica Moldova) s-a observat creşterea 

nivelului apei cu circa 0,6 m, apa s-a scurs în limitele albiei minore, iar în aval de s. Şirăuţi 

schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au observat.  

 

   PROGNOZA  HIDROLOGICĂ 

În următoarele 24 de ore pe r. Nstru, în limitele R. Moldova, schimbări esenţiale în regimul 

apei nu se prevăd.  

În r.Prut, sectorul s. Şirăuţi – or. Costeşti va continua creşterea nivelului apei cu  circa 0,5 

m, apa se va scurge în limitele albiei minore, iar pe sectoarele or. Costeşti – gura de vărsare 

schimbări esenţiale în regimul apei nu se prevăd.  
 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

                                                    Buletin  Hidrologic 
13 martie 2018 

CARACTERIZAREA  STĂRII OBIECTELOR ACVATICE 
Datorită încălzirii vremii, topirii zăpezii din munţii Carpaţi şi precipitaţiilor căzute, în 

cursurile superiore ale râurilor Nistru şi Prut (Ucraina) continuă perioada Apelor Mari de 

Primăvară.   

Creşterea nivelului apei pe parcursul ultimilor 24 ore a constituit: 

-  în r. Nistru cu 0.5 – 0.8 m; 

-  în r. Prut –  circa 0.3 m.    

În r. Nistru, în limitele R. Moldova, pe parcursul zilei de 12.03  schimbări esenţiale în 

regimul apei nu s-au observat cu excepția sectorului: 

- s. Naslavcea – or.Otaci cresterea nivelului apei a constituit 0.5-1.0 m.  

  În r. Prut, pe sectorul s.Criva – s.Şirăuţi (Republica Moldova) s-a observat creşterea 

nivelului apei cu circa 0,6 m, apa s-a scurs în limitele albiei minore.  

Pe sectorul s.Şirăuţi – gura de vărsare râului schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au 

observat.  
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   PROGNOZA  HIDROLOGICĂ 
                                                   În următoarele 24 de ore: 

În legătură cu continuarea perioadei Apelor Mari de Primăvară: 

În r. Nstru. 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la 500 m
3
/s  

v-a avea loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – s. Hrușca cu 0.5 - 1.0 m.  

Datorită măririi deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari pînă la 250 m
3
/s v-a avea 

loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Dubăsari – or. Grigoriopol cu circa 0.5 m; 

- or. Grigoriopol – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu se 

prevăd. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În r.Prut. 

 În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stînca pînă la 65.0 

m
3
/s  

v-a avea loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Costești – or. Ungheni cu 0.3-0.6  m; 

- or. Ungheni – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu se prevăd. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

                                                   Buletin  Hidrologic 
14 martie 2018 

CARACTERIZAREA  STĂRII OBIECTELOR ACVATICE 

Pe parcursul ultimilor 24 ore în cursurile superioare al r. Nistru și Prut (Ucraina) au avut 

loc: 

 În r. Nistru: 

- în regiunea postului hidrometric Sambor şi pe afluientul de dreapta a r. Strâi s-a observat 

scăderea nivelului apei cu circa 0.30 m.  

- în aval de or. Sambor până la  or. Dnestrovsk a avut loc creșterea nivelului apei cu  

0.3 – 0.7 m; 

 În r. Prut a avut loc creșterea nivelului apei cu circa 0.3 m.    

În r. Nistru, (în limitele R. Moldova, pe parcursul zilei de 13.03). 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la  

450 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – s. Hrușca cu 0.6 - 1.4 m. 

- s. Hrușca – or.Dubăsari schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au observat. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

Datorită măririi deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari pînă la 250 m
3
/s a 

avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Dubăsari – or. Grigoriopol cu circa 0.3 m; 

- or. Grigoriopol – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au 

observat. 

  În r. Prut, (în limitele R. Moldova, pe parcursul zilei de 13.03) pe sectorul: 

- s.Criva – or. Costești s-a observat creşterea nivelului apei cu 0.2- 0.5 m.  

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.  

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stînca pînă la  

65.0 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Costești – s. Brănești cu circa 0.2 m; 
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- or. Ungheni – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au 

observat. 

 În r. Dunăre, (în ultimile 24 ore) a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.2-0.4 m. 

 

   PROGNOZA  HIDROLOGICĂ 
                                                   În următoarele 24 de ore: 

Pe toată durata intervalului de prognoză, debitele medii zilnice vor fi în general în creştere 

datorită efectului combinat al precipitaţiilor prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă. 

În r. Nstru. 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la 700 m
3
/s  

v-a avea loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Camenca cu 0.7 - 1.2 m; 

- or. Camenca – or. Dubăsari cu circa 0.2 m.  

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În aval de lacul de acumulare Dubăsari pe sectorul: 

- or. Dubăsari – brațul Turunciuc cu 0.4- 0.6 m; 

- brațul Turunciuc – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu se 

prevăd. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În r.Prut. 

V-a continua creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Criva – or. Costești cu circa 0.4 m. 

           În aval de lacul de acumulare Costești-Stânca v-a avea loc creștere nivelului apei pe sectorul: 

- or. Ungheni – or. Drânceni cu cu circa 0.2  m; 

- or. Drânceni – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu se prevăd. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În r. Dunăre.  

V-a continua creșterea nivelului apei cu circa 0.3 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

                                                    Buletin  Hidrologic 
15 martie 2018 

CARACTERIZAREA  STĂRII OBIECTELOR ACVATICE 

Pe parcursul ultimilor 24 ore în cursurile superioare al r. Nistru și Prut (Ucraina) au avut 

loc: 

 În r. Nistru: 

- s-a observat scăderea nivelului apei cu circa 0.30 m.  

- la posturile hidrologice Zaleșcichi (aportul lacului de acumulare Dnestrovsk) și Jvaneț a 

avut loc creșterea nivelului apei cu circa 0.2 m; 

 În r. Prut a avut loc scăderea nivelului apei cu circa 0.3 m.    

În r. Nistru, (în limitele R. Moldova, pe parcursul zilei de 14.03). 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la  

700 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Camenca cu 0.5 - 1.3 m. 

- or. Camenca – or. Dubăsari cu circa 0.3 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

Datorită măririi deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari pînă la 260 m
3
/s a 

avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Dubăsari – brațul Turunciuc cu circa 0.3 m; 
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- brațul Turunciuc – gura de vărsare a râului schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au 

observat. 

În r. Prut, (în limitele R. Moldova, pe parcursul zilei de 14.03) pe sectorul: 

- s.Criva – or. Costești s-a observat creşterea nivelului apei cu circa 0.4 m.  

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.  

Pe sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stînca pînă la gura de vărsare a râului 

schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au observat. 

 În r. Dunăre, (în ultimile 24 ore) a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.2-0.4 m. 

 

   PROGNOZA  HIDROLOGICĂ 
                                                   În următoarele 24 de ore: 

În r. Nstru. 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la 850 m
3
/s  

se prognozează creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Camenca cu 0.6 - 1.1 m; 

- or. Camenca – or. Dubăsari cu 0.2 – 0.4 m.  

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari pînă la 400 m
3
/s  

se prognozează creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Dubăsari – brațul Turunciuc cu 0.8 - 1.1 m; 

- brațul Turunciuc – gura de vărsare a râului cu circa 0.5 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

În r.Prut. 

V-a continua creșterea nivelului apei pe sectorul: 

s. Criva – or. Costești cu circa 0.3 m. La postul hidrologic Șirăuți (aportul lacului de 

acumulare Costești-Stânca) se va observa nivelul maxim, creșerea totală a nivelui v-a 

constitui 2.30 m. 

Apa se v-a scurge în limitele albiei minore. 

            În aval de lacul de acumulare Costești-Stânca pînă la gura de vărsare a râului schimbări 

esenţiale în regimul apei nu se prevăd. 

În r. Dunăre.  

V-a continua creșterea nivelului apei cu circa 0.3 m. 

P/h Șirăuți, r.Prut 

 
 

Mar.15. 2018 

● Nivel: 311 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea precipitațiilor mixte puternice, 

pe unele râuri mici și  în locurile joase, în perioada  18-20 martie 

 

 HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ: 

- creşterea locală a nivelului apei cu 0.3-0.5 m; 

- formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Buletin  Hidrologic 
19 martie 2018 

CARACTERIZAREA  STĂRII OBIECTELOR ACVATICE 

Pe parcursul ultimilor 3 zile în cursurile superioare al r. Nistru și Prut (Ucraina) au avut loc: 

 În r. Nistru s-a menținut scăderea treptată a nivelului apei.  

 În r. Prut s-a observat scăderea lentă a nivelului apei.    

În r. Nistru, în limitele R. Moldova, pe parcursul zilelor de 17-19.03 ( ora 8.00) 

În legătură cu micșorarea deversării apei din lacul de acumulare Dnestrovsc pînă la 500 m
3
/s 

a avut loc scăderea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Dubăsari cu 0.8 – 1.3 m. 

Datorită măririi deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari pînă la 900 m
3
/s a continuat 

creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Grigoriopol – brațul Turunciuc cu 1.5 – 2.5 m; 

- brațul Turunciuc – gura de vărsare a râului cu 0.4 - 1.5 m.  

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În r. Prut, în limitele R. Moldova, pe parcursul zilelor de 17-19.03( ora 8.00)  

Pe sectorul s.Criva – s. Șirăuți a continuat scăderea treptată a nivelului apei.  

În lacul de acumulare Costești-Stânca a continuat creșterea nivelului apei cu circa 0.8 m. 

Pe sectorul în aval de lacul de acumulare Costești-Stînca pînă la gura de vărsare a râului 

schimbări esenţiale în regimul apei nu s-au observat. 

 În r. Dunăre, a continuat creșterea lentă a nivelului apei. 
 

   PROGNOZA  HIDROLOGICĂ 
                                                   Pentru următoarele 24 ore: 

În r. Nstru pe sectorul:  

- s. Naslavcea – or. Dubăsari se prognozează scăderea nivelului a apei cu 0.2-0.6 m; 

- or. Dubăsari -  brațul Turunciuc se prognozează menținerea nivelului înalt a apei; 

-  brațul Turunciuc – gura de vărsare a râului se prognozează creșterea nivelului apei cu 

0.2 - 1.0 m. 

- În r.Prut pe sectorul: 

- s. Criva – s. Șirăuți se prognozează scăderea treptată a nivelului apei. 

În lacul de acumulare Costești-Stânca se prognozează creșterea nivelului apei cu circa 0.5 

m. 

 În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costești-Stânca pînă la  

115 m
3
/s se prognozează creșterea nivelului apei pe sectoarele:  
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- or. Costești –or. Brănești cu circa 0.5 m 

- or. Brănești – gura de vărsare a râului se prognozează creșterea nivelului apei cu 0.1 – 

0.3 m. 

În r. Dunăre.  

V-a continua creșterea treptată a nivelului apei. 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
 În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 120 

m
3
/s, în r.Prut în intervalul  19 martie – 5 aprilie  se prevede creşterea nivelului apei faţă de nivelul 

din 19 martie: 

- pe sectorul or. Costești – or. Ungheni cu 0.5 – 1.0 m; 

- pe sectorul or. Ungheni – gura de vărsare cu 0.9 – 1.5 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

 
Apr.6, 2018 

● Nivel: 278 cm 

● Cotă de atenţie: 400 cm 

● Cotă de inundare: 430 cm 

    ● Cotă de pericol: 470 cm 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
În legătură cu răcirea în continuare a vremii, în perioada 20-31 martie în râurile din republică se  

prognozează reluarea procesului de formare a gheţii, în unele râuri mici cu debit scăzut şi bazine 

acvatice – instalarea podului de gheaţă.  

Gheaţa  va fi  subţire şi  mersul pe ea va prezenta pericol. 

 

Atenţionăm părinţii care au copii minori, cît şi amatorii pescuitului de iarnă să fie prudenţi. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 
În legătură cu încălzirea bruscă a vremii și topirii zăpezii, în perioada  27 martie – 02 

aprilie 

 HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ 
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creşterea nivelului apei în râurile mici din țară cu 0.5 - 1.0 m și formarea scurgerilor 

intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

Сaracterizarea hidrologică a lunii  aprilie   

 
Luna Aprilie  este caracterizată ca luna Apelor Mari de Primăvară şi eliberării complete de gheaţă a 

rîurilor. 

Acestei luni i se atribuie termenele tîrzii ale apariţiei debitului maxim de apă al perioadei 

Apelor Mari de Primăvară şi sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară. Însă, în unii ani, sfîrşitul 

perioadei Apelor Mari de Primăvară în rîurile Nistru şi Prut se înregistrează în prima decadă a lunii 

mai (anii 1969, 1973, 1983, 1988, 1991, 2006) şi în decada a treia a lunii mai (anii 1962, 1963 

1976). 

La mijlocul lunii aprilie are loc deversare ecologică, care se manifestă pînă la mijlocul lunii 

mai. Această viitură este necesară pentru menţinerea florei ţi faunei în cursul inferior a r.Nistru. 

 În anii cu termne timpurii ale sfîrşitului  perioadei Apelor Mari de Primăvară numărul 

viiturilor pluviale pe rîurile Nistru şi Prut creşte cu 30 – 40 % faţă de luna martie. Pe rîurile mici ale 

R. Moldova, numărul lor descreşte cu 20 - 40 %.  

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric  Hruşca (anii 1968 - 2016) –1969  (246 %), 1976 ( 224 %), 1980 ( 

233 %),  2006 (204 %), 2013 (196%) din  normă. 

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) –1999 (182 %),  2006 (215 %),  2008  (174 

% din normă), 2013 (189%).     

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale): 
- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2016) –1972,  1974, 1986 (37.9 %), 1987 (27.5 

%), 1989, 1999, 2007, 2011 (58.1 %), 2016 (51.4%) din normă.   

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) –1990, 1991, 1994, 1996 (38,4 %), 2001, 

2004, 2007 (36,7 %), 2009 ( 55,0 %), 2016 (51,3%) din normă. 
 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

 

            Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 432 m
3
/s; 

maximul absolut constituie 2570 m
3
/s (05.04.1969);  
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minimul absolut – 85,2 m
3
/s (01.04.2016).  

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare 

Dnestrovsk (a.1982) constituie 1530 m
3
/s (17.04.2013); 

  minimul absolut – 85,2 m
3
/s (01.04.2016).           

Debitele medii lunare de apă variază între 126 m
3
/s (a.1987) şi 1130 m

3
/s (a.1969).  

  Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

medii lunare constituie 117 m
3
/s; 

maximul absolut – 1270 m
3
/s (19.04.1996); 

minimul absolut – 31.7 m
3
/s (19.04.1990). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 41.8 m
3
/s  (a.1996) pînă la 241 m

3
/s (a.2006). 

   

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

 

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova: 
 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 1,84 m3/s,  

               maximul absolut –  35.8 m3/s (02.04.1980),   
               minimul absolut -  0,13 m3/s (13.04.1974). 

 
 r.Răut – s.Jeloboc,       norma – 8,93 m3/s,  

               maximul absolut –  419 m3/s (06.04.1969),  
               minimul absolut  -   0,28 m3/s (19.04.1959). 

 
 r.Bîc – or.Chişinău,     norma – 1.05 m3/s, 

               maximul absolut – 24.0 m3/s (01.04.1980),   

               minimul absolut – 0.016 m3/s(16.04.2010). 

 
 r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 0,91 m3/s,  

               maximul absolut – 15.2 m3/s (08.04.1980), 

               minimul absolut - 0,00 m3/s (12,14.04.1951; 07-30.04.1952; 15-19.04.1953; 
10-30.04.1954; 04.04.1959). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna aprilie  

Regimul hidrologic al lunii aprilie s-a caracterizat astfel: 

Scurgerea apei în râuri 

        În râul Nistru a constituit pe sectorul: 

-  s.Naslavcea - or. Dubăsari – 90 - 100%; 

-  or. Dubăsari - gura de vărsare a râului – 95 - 105% din valorile medii  multianuale. 

În râul Prut a constituit pe sectorul: 

- s. Criva – or. Costești - 120-140%; 

- or. Costești - gura de vărsare a râului 150-170% din valorile medii  

  multianuale. 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 40-50% din  valorile medii 

multianuale. 

         În râurile mici din țară scurgerea a constituit 40 - 70%, din valorile medii        

 multianuale. 

        În râul Bîc din cauza precipitațiilor puternice și  mărirei deversării apei din lacul de 

acumulare Ghidighici, scurgerea a fost peste  normă  și a constituit circa 107% din valorile medii 

multianuale.  

Totodată pentru toată perioada de observaţii este caracteristică scurgere scăzută a apei r. 

Bîc, cu valori de 3.0 - 10.0 %  din normă, s-a înregistrat în anii: 1968 (5.9%), 1974 (2.95%), 

2007 (7.6%), 2008 (2.45%), 2010 (2.7%) și 2015 (10%).  

În luna aprilie anul 2017 scurgerea r. Bîc a constituit 140% din valorile medii multianuale. 

În râul Nistru. 
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În legătură cu scurgerea Debitului Ecologic și măririi deversării apei din Lacul de 

Acumulare Dnestrovsc pînă la 500 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul 

-  s. Naslavcea – or. Dubăsari cu 0.8 – 1.6 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari pînă la 600 m
3
/s a 

avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul  or. Dubăsari – gura de vărsare a râului cu 1.4 – 1.8 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În râul Prut. 

În legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stînca pînă la 480 

m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or.Costești – or Ungheni cu 2.6 – 3.6 m 

- or. Ungheni - gura de vărsare a râului cu 1.2 - 2.7m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În râul Dunărea. 

Pe segmentul portului Giurgiulesti a avut loc scaderea lenta a nivelului apei cu 0.5-1.0 m. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii aprilie nu s-au înregistrat. 

 

P/h Șirăuți

 

 

P/h Ungheni 
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P/h Unguri

 

P/h Talmaza

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu scurgerea  viiturii de primăvară (al doilea val) în cursul superior al r.Prut (Ucraina), 

pe sectorul s. Criva – or. Costesti, în intervalul 1 - 6 aprilie, va continua сreşterea nivelului apei, 

creşterea totală va constitui 0.8 - 1.4 m (faţă de nivelul anterior viiturii). 

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

 

P/h Șirăuți, r.Prut 

 
 

Apr.3, 2018 

● Nivel: 226 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Avertizare hidrologică 
 În legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

400 m
3
/s, în intervalul 4 – 20 aprilie se prognozează creşterea nivelului apei, faţă de nivelul 

apei din 4 aprilie, pe sectorul: 

- or.Costeşti – or.Ungheni cu 2.5 -3.5  m;  

- or.Ungheni – or. Leova – cu 2.0 – 3.0 m; 

- or. Leova – gura de vărsare – cu 1.5 – 2.5 m. 

 

Izolat cu ieșirea apei în luncă, iar  în cursul inferior a râului subinundarea terenurilor 

agricole din cauza procesului de remuu din r.Dunărea 

 

 

Apr.7, 2018 

● Nivel: 420 cm 

● Cotă de atenţie: 420 cm 

● Cotă de inundare: 530 cm 

    ● Cotă de pericol: 650 cm 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu micşorarea volumului deversării  apei  din lacul de acumulare Costeşti – 

Stînca (r.Prut) pînă la  100 m
3
/s,  în intervalul 7 – 10 aprilie,  se prognozează scăderea 

nivelului apei pe sectorul or.Costeşti – or.Ungheni cu 2.0 – 3.0 m.   

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

                                      Avertizare hidrologică 
 În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

 480 m
3
/s, în r.Prut în intervalul 12-20 aprilie, 

 Direcția Hidrologie  prognozează creşterea nivelului apei faţă de nivelul din 12 aprilie: 

- pe sectorul  or.Costeşti – or.Ungheni cu  3.0 - 3.5 m;  

- pe sectorul  or.Ungheni – or. Leova – cu 1.5 - 2.5 m; 

- pe sectorul  or. Leova – gura de vărsare a râului se va menține nivelul înalt al apei. 

Izolat cu ieșirea apei în luncă, iar în cursul inferior a râului subinundarea terenurilor agricole 

din cauza procesului de remuu din r.Dunărea.  
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Apr. 15, 2018 

● Nivel: 466 cm 

● Cotă de atenţie: 420 cm 

● Cotă de inundare: 530 cm 

    ● Cotă de pericol: 650 cm 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În  legătură  cu scurgerea Ecologică şi mărirei  deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc 

(r. Nistru) pînă la 500 m3/s, în perioada 18 aprilie – 4 mai  se prognozează creşterea treptată  a 

nivelului apei faţă de nivelul din 18 aprilie:  

- pe sectorul s. Naslavcea – or. Dubăsari cu circa 0.5 m;  

- pe sectorul  or. Dubăsari  - brațul Turunciuc cu   1.0-1.3 m                            

- pe  sectorul brațul Turunciuc – gura de vărsare a rîului Nistru cu 0.5-1.0 m.       

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

 

 Apr.20, 2018 

● Nivel: 392 cm 

● Cotă de atenţie: 750 cm 

● Cotă de inundare: 800 cm 

● Cotă de pericol: 883 cm 
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Apr.23, 2018 

● Nivel: 416 cm 

● Cotă de atenţie: 620 cm 

● Cotă de inundare: 680 cm 

● Cotă de pericol: 832 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu micşorarea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti – Stânca (r.Prut) 

până la 65,0 m
3
/s în perioada 25 aprilie – 2 mai, se prognozează scăderea nivelului apei faţă de 

nivelul din 25 aprilie:  

- pe sectorul or.Costești  - or. Leova cu 0,40 - 0,80 m. 

 

Caracteristica hidrologică a lunii mai 

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene 

târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 

1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general pentru luna mai este caracteristic viiturilor pluviale. 

 

 

Viitură pluvială – creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torenșiale. 
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Continuă Deversarea Ecologică începută la mijlocul lunei aprilie – cantitatea de apă minim 

necesară ce trebuie asigurată într-o secțiune aval de o lucrare de barare, pentru a asigura condiții 

naturale de viață pentru ecosistemele existente. 

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte 

cu 30-50 %, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne acelaşi. 

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel: 

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale): 
- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) –1970 (230%), 1978 (153%), 1989 

(200%),2005 (153%), 2008 (162 %). 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1991 (214%), 1996 (145%),  1998 

(218%), 2010 (173%). 

 Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1968,1974, 1986, 1987(38,8%), 1988, 

1990, 2004, 2007, 2016 ( 53,2%). 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 

2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 ( 52,0%). 

  

Debitile pentru aceasta luna constitue: 

  
Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca), medii lunare constituie 357 m

3
/s; 

                                                                 maximul absolut constituie 2250 m
3
/s (17.05.1970); 

                                                                 minimul absolut – 86,0 m
3
/s (02.05.1987). 

  

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk 

(a.1982) constituie 1550 m
3
/s (04.05.1982); 

Minimul absolut – 86,0 m
3
/s (10.04.2011).           

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m
3
/s (a.1987) şi 903 m

3
/s (a.1970). 

  

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), medii lunare constituie 117 m
3
/s; 

                                                                maximul absolut – 1980 m
3
/s (22.05.1998); 

                                                                minimul absolut – 26.4 m
3
/s (30.05.2000). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42.5 m
3
/s (a.2000) pînă la 242 m

3
/s (a.1998). 

  

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

  

Debitul scurgerii  medii lunare pentru unele râuri mici ale Republicii Moldova: 

  
 r.Răut – or.Bălţi,         norma – 1,06 m

3
/s, 

                                      maximul absolut –  13,3 m
3
/s (08.05.2005),  

                                      minimul absolut -  0,14 m
3
/s (31.05.2015). 

  

 r.Răut –s.Jeloboc,       norma – 6,35 m
3
/s, 

                                      maximul absolut –  98,6 m
3
/s (14.05.1981), 

                                      minimul absolut  -   0,20 m
3
/s (17.05.1959). 

  

 r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 0,95 m
3
/s, 

                                      maximul absolut – 20,4 m
3
/s (10.05.1981),  

                                      minimul absolut – 0,025 m
3
/s(01.05.2010). 

  

 r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0,77 m
3
/s, 

                                      maximul absolut – 25,8 m
3
/s (25.05.1967), 

                                      minimul absolut – 0,0 m
3
/s(3-6.05, 16-20.05, 21-22.05. 1950,  

                                       29-30.05.1958). 
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Scurgerea  apei în rîuri pentru luna mai  
Regimul hidrologic al lunii mai s-a caracterizat astfel: 

Scurgerea apei în râuri 

        În râul Nistru a constituit pe sectorul: 

-  s. Naslavcea - or. Dubăsari – 50 - 60%; 

-  or. Dubăsari - gura de vărsare a râului – 60 - 70% din valorile medii  multianuale. 

În râul Prut a constituit pe sectorul: 

        -     s. Criva – or. Costești - 35-45%; 

- or. Costești - gura de vărsare a râului 45-55% din valorile medii multianuale. 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 30-40% din  valorile medii 

multianuale. 

         În râurile mici din țară scurgerea a constituit 20 - 40%, din valorile medii        

 multianuale. 

În râul Bîc  scurgerea a fost  mai joasă de normă  și a constituit 42% din valorile medii 

multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare 

Ghidighici. 

Totodată pentru toată perioada de observaţii este caracteristică scurgere scăzută a apei r. 

Bîc, cu valori de 3.0 - 10.0 %  din normă, s-a înregistrat în anii: 1968 (5.9%), 1974 (2.95%), 

2007 (7.6%), 2008 (2.45%), 2010 (2.7%) și 2015 (10%).  

În luna mai  anul 2017 scurgerea r. Bîc a constituit 95% din valorile medii multianuale. 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii mai nu s-au înregistrat. 

 

P/h Șirăuți 

 

P/h Ungheni
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P/h Unguri

 

P/h Talmaza

 

Caracteristica hidrologică a lunii iunie  

 

Luna iunie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente 

pentru rîurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se 

măreşte de la 50% pînă la 200 % în comparaţie cu luna mai. 

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul rîului Prut în amonte de lacul de 

acumulare Costeşti-Stînca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stînca cu 

regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor 

rapide. 



59 
  

Regimul apei râului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk. 

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1969 (296%), 1970 (182%), 1974 

(154%), 1975 (195%), 1980 (214%), 1998 (191%), 2006 (183%), 2010 (206%). 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1992 (145%), 1998 (213%), 2001 (161%), 

2006 (285%), 2010 (354%). 

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1968 (33.3%), 1971, 1972, 1979, 1986, 

1990 (45.0%), 1993, 2000, 2003 (38.1%), 2004 (35.8%), 2007, 2008, 2011 (48,9%), 2017(54,4%). 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1990, 1993, 1996, 2000 (24.7%), 2004 

(27.7%), 2008, 2011 (47,5%) și 2015 (55%). 

 Debitele pentru această lună constituie: 

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca), 

                                                        medii lunare constituie   364 m
3
/s; 

                                                        maximul absolut            4500 m
3
/s (13.06.1969); 

                                                        minimul absolut             76,3 m
3
/s (07.06.2003). 

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk 

(a.1982) constituie 2230 m
3
/s (24.06.1998); 

minimul absolut – 76,3 m
3
/s (07.06.2003). 

Debitele medii lunare de apă variază între 136 m
3
/s (a.1968) şi 1210 m

3
/s (a.1969). 

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi), 

                                                          medii lunare constituie    118 m
3
/s; 

                                                          maximul absolut             1910 m
3
/s (30.06.2010); 

                                                          minimul absolut              21,3 m
3
/s (27.06.2003). 

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 27,7 m
3
/s (a.2000) pînă la 450 m

3
/s(a.2010). 

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

  

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova: 

r.Răut – or.Bălţi,        norma – 1,02 m3/s, 

                                   maximul absolut – 59,4 m3/s (20.06.1985), 

                                   minimul absolut – 0,088 m3/s (23-27.06.1978). 

 r.Răut – s.Jeloboc,     norma – 6,76 m3/s, 

                                   maximul absolut – 179 m3/s (18.06.1985), 

                                   minimul absolut – 0,080 m3/s (22-24.06.1962). 

 r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 1,09 m3/s, 
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                                    maximul absolut – 47,2 m3/s (20.06.1985), 

                                    minimul absolut – 0,019 m3/s (11.06.1968). 

 r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0,87 m3/s, 

                                    maximul absolut – 94,3 m3/s (28.06.1972), 

                                    minimul absolut – 0,00 m3/s (01,05-06.06,23,24.06.1950). 

 

Scurgerea apei în rîuri pentru luna iunie  

Regimul hidrologic al lunii iunie s-a caracterizat astfel: 

Scurgerea apei în râuri 

În râul Nistru a constituit pe sectorul: 

-  s.Naslavcea - or. Dubăsari – 40 - 45%; 

-  or. Dubăsari - gura de vărsare a râului – 40 - 50% din valorile medii  multianuale. 

În râul Prut a constituit pe sectorul: 

- s. Criva – or. Costești - 55-65%; 

- or. Costești - gura de vărsare a râului 40-50% din valorile medii  multianuale. 

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă  şi a constituit 20-30% din  valorile medii 

multianuale. 

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 20 - 40%, din valorile medii multianuale. 

În râul Bâc  scurgerea a fost  mai joasă de normă  și a constituit 20.2% din valorile medii 

multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici. 

În luna iunie  anul 2017 scurgerea r. Bîc a constituit 16.5% din valorile medii multianuale. 

În prima decada a lunii iunie în râurile și bazinele acvatice din țară s-a atestat Seceta 

Hidrologică, care sa menținut până în decada a treia a lunii iunie. 

La sfîrșitul decadei a treia a lunii iunie. 

 În legătură cu precipitațiile căzute în cursul superior al râului Nistru (Ucraina) și mărirerea 

deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 900 m
3
/s a început o viitură pluviala cu 

creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Soroca cu 2.6-3.3 m; 

- or. Soroca – or. Dubăsari cu 0.2-0.8 m; 

- or. Dubăsari – gura de vărsare a râului cu 0.2-0.5 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În legătură cu precipitațiile căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a început o 

viitură pluviala cu creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Criva – or. Costești cu 1.4 – 2.4 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 
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În râul Prut în legătură cu mărirerea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-

Stânca  până la 169 m
3
/s a început creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- or. Costești – s. Brănești cu circa 1.0 m; 

- s. Brănești – gura de vărsare a râului Prut schimbări esențiale în regimul de scugere a 

apei nu s-a observat.  

În legătură cu precipitațiile puternice și izolat foarte puternice căzute în republică  în râurile 

mici din țară s-a atestat creșterea nivelului apei cu 0.2 – 0.7 m., iar în unele localități au avut loc 

scurgeri intensive pe panta care au provocat inundații. 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii iunie nu s-au înregistrat. 

P/h Șirăuți 

 

 

P/h Ungheni 

 
 

 
P/h Unguri 
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P/h Talmaza 

 
 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Avertizare hidrologică 
În legatură cu lipsa precipitațiilor și temperaturilor înalte ale aerului, în râurile și lacurile din 

țara, în intervalul  1 – 11 iunie 2018  se atestă Seceta Hidrologică.    

            

Solicităm agenților  economici și populației să consume rațional resursele de apă. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor puternice, pe unele 

râuri mici și  în locurile joase, în perioada  22-23 iunie, 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

- creşterea locală a nivelului apei cu 0,2-0,5 m; 

- formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor puternice, izolat 

foartă puternice, pe unele râuri mici și  în locurile joase, în perioada  27 iunie – 1 iulie, 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

- creşterea locală a nivelului apei cu 0,5-1,0 m; 

- formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

140 m
3
/s, în r.Prut pentru intervalul 29 iunie -14 iulie, se prognozează creşterea nivelului apei faţă 

de nivelul din 29 iunie: 

- pe sectorul  or.Costeşti – or.Uhgheni  cu 0,6-1,2 m;  

- pe sectorul or.Uhgheni - or. Cahul cu 1,4–2,4 m; 

- pe sectorul și or. Cahul -  gura de vărsare a rîului cu 1,0-1,6 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 
 

Jul.4, 2018 

● Nivel: 206 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Avertizare hidrologică 

   În legătură cu precipitațiile puternice căzute, în cursul superior al râului Prut (Ucraina) se 

formează viitura pluvială.  

   În intervalul 29 iunie – 2 iulie pe sectorul s. Criva – or. Costeşti se prognozează creşterea 

în continuare nivelului apei cu 2.0-2.8 m faţă de cel din 28 iunie. 
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Este posibilă izolat ieşirea apei în lunca râului Prut din raionele Briceni şi Edineţ. 

 

p/h Șirăuți 

 
 

      Jul.2, 2018 

      ● Nivel: 447 cm 

      ● Cotă de atenţie: 350 cm 

      ● Cotă de inundare: 536 cm 

      ● Cotă de pericol: 740 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu trecerea viiturii pluviale și mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare 

Dnestrovsk pînă la 1000 m
3
/s,  în r. Nistru pe teritoriul țării, pentru perioada  29 iunie – 9 

iulie, se prognozează  creşterea nivelului apei  pe sectoarele: 

- s. Naslavcea – or.Dubăsari – 2.2-3.2 m; 

- or.Dubăsari - braţul Turunciuc – 2.5-4.0 m; 

- braţul Turunciuc – gura de vărsare a râului – 1.0-2.0 m.  

Se prevede izolat ieşirea apei în luncă, în cursul inferior al râului. 
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Jul.1, 2018 

● Nivel: 545 cm 

● Cotă de atenţie: 750 cm 

● Cotă de inundare: 800 cm 

● Cotă de pericol: 883 cm 

 

 
 

Сaracterizarea hidrologică a lunii iulie  

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente  

pentru râurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale  în această lună se 

micșorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.  

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul râului Prut în amonte de lacul de 

acumulare Costeşti-Stînca. În aval sectorul  este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stînca cu  

regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor 

rapide. 

Regimul apei rîului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.  

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric  Hruşca  (anii 1968-2017) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 

(227%), 2010 (274%). 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) – 1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 

(508%).  

 Anii cu scurgere scăzută (sub 50 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2017) – 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 

2004 , 2012 (49,2%), 2017 (44,4%). 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2017) –  1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007,  

2012 (17,7%), 2013 (38,8%),  2015 (28,3%) și 2016 (35,5%), 2017 (30,3%). 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 347 m
3
/s; 

maximul absolut constituie 3480 m
3
/s (27.07.2008);  

minimul absolut – 78.9 m
3
/s (17.07.1968).  
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Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de 

acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m
3
/s (27.07.2008); 

  minimul absolut – 113 m
3
/s (02.07.2003).           

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m
3
/s (a.1968) şi 1010 m

3
/s (a.1980, 2010).  

 

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

medii lunare constituie 113 m
3
/s; 

maximul absolut – 4090 m
3
/s (28.07.2008); 

minimul absolut – 17,0 m
3
/s (24,25.07.2012). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 21,9 m
3
/s  (a.2012) pînă la 539 m

3
/s (a.2010). 

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 

 

r.Răut – or.Bălţi,         norma – 0,98 m
3
/s,  

              maximul absolut –  21,3 m
3
/s (06.07.1991),   

              minimul absolut -  0,074 m
3
/s (23-27.07.1978). 

 

 r.Răut – s.Jeloboc,      norma – 8,39 m
3
/s,  

              maximul absolut –  449 m
3
/s (06.07.1991),  

               minimul absolut  -   0,23 m
3
/s (05,06.07.1958). 

 

 r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 0,85 m
3
/s, 

              maximul absolut – 42,9 m
3
/s (15.07.1969),   

              minimul absolut – 0.030 m
3
/s(20,31,07,1974). 

 

 r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0.78 m
3
/s,  

              maximul absolut – 104 m
3
/s (11.07.1955), 

              minimul absolut - 0,00 m
3
/s (1950-54, 1956-59, 1961-62). 
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Scurgerea apei în rîuri pentru luna iulie  

Regimul hidrologic al lunii iulie s-a caracterizat astfel: 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

        Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare : 

- s.   Naslavcea -   or. Dubasari  -   110  - 120% 

- or. Dubasari-      or.  Benderi   -   95,0 - 110% 

- or. Benderi  -        s  Talmaza  -   90,0 -  95,0% 

- s.   Talmaza  -       s  Tudora    -   80,0 -  90,0%.    

    
          Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit 30-50%. 

          Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit 35,3% . 

          Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  60,0 % 

 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul: 

-   s. Criva –    or.  Costești       -  150  - 160%; 

-   or. Costești –  s.  Giurgiuleşti – 110 - 130%. 

 

La începutul lunii iulie în râul Nistru a continuat o viitură pluvială, care a început  la  

sfârșitul decadei a treia a lunii iunie  cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare 

Dnestrovsc până la 930 m
3
/s, creșterea nivelului apei a constituit pe sectorul: 

- s.  Naslavcea –  or. Camenca cu   2,5-2,8 m; 

- or. Dubăsari   –   s. Talmaza   cu  1,9-2,6 m; 

- s. Talmaza – s. Palanca cu 0,5-1,5 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

La mijlocul decadei a treia a lunii iulie s-a format o nouă viitură pluvială, cu mărirerea 

deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 700 m
3
/s, dar din  Lacul de 

Acumulare Dubăsari până la 850 m
3
/s,  creșterea nivelului apei a constituit pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Camenca cu 1,5-1,9 m; 

- or. Dubăsari – s. Talmaza    cu 2,3-2,7 m; 

- s. Talmaza – s. Palanca       cu  0,5-2,0 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

 

În râul Prut pe sectorul amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stânca, la începutul primei 

decade a lunii iulie a trecut maximul viiturii pluviale cu debitul de circa 740 m
3
/s, înregistrat 

la postul hidrologic din s. Şirăuţi. Viitura a început în decada a treia a lunii iunie si a fost 

emisă Avertizare  pentru perioada 28 iunie - 02 iulie. 

La mijlocul decadei a doua a lunii iulie s-a format o nouă viitură pluvială cu creşterea 

nivelului apei în secţiunea de măsurare a postului Şirăuţi de circa 3,15 m şi debitul maximal 

de circa 650 m
3
/s, a fost emisă Avertizarea  pentru perioada 25 - 29 iulie. 

Ambele viituri pluviale au provocat ieşirea apei în luncă  din raionele Briceni și Edineț. 

La sfârşitul  decadei a III a lunii iulie s-a format o nouă undă de viitură pluvială de mărime 

mai mică, în secţiunea postului hidrologic din s. Şirăuţi cu creşterea nivelului apei cu 1,2 m 

şi debitul maximal de circa 400 m
3
/s. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În timpul viiturilor pluviale, care au început în luna iunie şi au continuat în luna iulie, a fost 

mărit debitul de apă deversat din lacul de acumulare Costeşti-Stânca până la 200 m
3
/s. 

Creşterea generală a nivelului apei a constituit: 

- or. Costești – or. Ungheni cu  1,15 – 1,65 m; 

- or. Ungheni – or. Cahul cu 2,0 – 3,5 m; 

- or. Cahul -  gura de vărsare cu 1,3 – 2,0 m.  

         Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii iulie  s-au înregistrat doua 

Avertizari !!!! 
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P/h Șirăuți 

 

P/h Ungheni

 

P/h Unguri

 

 

P/h Talmaza 

 



69 
  

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

210 m
3
/s, în r.Prut pentru intervalul 01-16 iulie, se prognozează creşterea nivelului apei faţă de 

nivelul din 29 iunie: 

- pe sectorul  or.Costeşti – or.Ungheni  cu 1.4-2.4 m;  

- pe sectorul or.Ungheni - or. Cahul cu 2.5–4.0 m; 

- pe sectorul și or. Cahul -  gura de vărsare a rîului cu 1,8-2,8 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

 
 

Jul.4, 2018 

● Nivel: 206 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

În perioada  8-9 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea precipitațiilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

În perioada  10-11 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații 

locale. 
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Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

Pe  19 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

Pe  24 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu trecerea viiturii pluviale și mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare 

Dnestrovsk pînă la 500 m
3
/s,  în r. Nistru pe teritoriul țării, pentru perioada  25-28 iulie, se 

prognozează  creşterea nivelului apei faţă de cel din 25 iulie  pe sectoarele: 

  - sectorul s. Naslavcea – or. Soroca   0,4 - 0,8 m; 

  - sectorul or. Soroca – or. Dubăsari   1,0- 2,0 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

Jul.28, 2018 

● Nivel: 523 cm 
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● Cotă de atenţie: 750 cm 

● Cotă de inundare: 800 cm 

● Cotă de pericol: 883 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Avertizare hidrologică 
În legătură cu precipitațiile puternice căzute, în cursul superior al râului Prut (Ucraina) se 

formează viitura pluvială.  

În intervalul 25-29 iulie pe sectorul s. Criva – or. Costeşti se prognozează creşterea în 

continuare nivelului apei cu 2.5-3.0 m faţă de cel din 25 iulie. 

Este posibilă izolat ieşirea apei în lunca râului Prut din raionele Briceni şi Edineţ. 

P/h Șirăuți 

 
Jul.26, 2018 

● Nivel: 403 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

200 m
3
/s, în r.Prut pentru intervalul 26-31 iulie pe sectorul  or.Costeşti – or.Ungheni,  

hidrologii prognozează creşterea  a nivelului apei cu 0.4-0.8 m faţă de nivelul din 26 iulie. 

 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

       În legătură cu mărirea  deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari (r.Nistru)  

cca 500 m3/s, 

 HIDROLOGII PROGNOZEAZA,  

 în perioada 27 iulie - 02 august   creşterea nivelului apei  faţă de cel din 27 iulie: 
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    - sectorul or.  Dubăsari  -  s. Talmaza       1,2 - 2,0 m; 

    - sectorul   s. Talmaza   -  s.  Palanca         0,5 -1,0 m. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

Jul.30, 2018 

● Nivel: 449 cm 

● Cotă de atenţie: 620 cm 

● Cotă de inundare: 680 cm 

● Cotă de pericol: 832 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

Pe  28 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu caderea precipitațiilor puternice, în cursul superior al râului Prut 

(Ucraina) se formează viitura pluvială.  

În intervalul 30 iulie – 03 august pe sectorul s. Criva –  or. Costești se prognozează creşterea 

în continuare nivelului apei cu 0,4-1,2 m faţă de cel din 30 iulie. 

 Apa se va scurge în limitele albiei minore.  

  



73 
  

 
Jul.31, 2018 

● Nivel: 309 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

       În legătură cu mărirea  deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari (r.Nistru)  

cca 850 m³/s, 

 HIDROLOGII PROGNOZEAZĂ:  

 în perioada 30 iulie - 04 august    va continua  creşterea nivelului apei  faţă de cel din 30 iulie: 

    - sectorul or.Grigoriopol  -  s. Talmaza       0.4-1.2 m; 

    - sectorul   s. Talmaza   -  s.  Palanca         0,5 -1,0 m. 

  Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 
 

Aug.4, 2018 

● Nivel: 462 cm 

● Cotă de atenţie: 620 cm 

● Cotă de inundare: 680 cm 

● Cotă de pericol: 832 cm 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

Pe  31 iulie formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  
 

Caracteristica hidrologică a lunii  august   

 

Conform datelor multianuale luna august se  caracteriziază ca perioada cu nivelul  scăzut a apei pe 

întreg  teritoriul  R.M. Etiajul din  luna august  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  

scăzute în muntii  Carpații din Ukraina  cît și pe teritoriul  R.M. 

Etiajul- este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se 

caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se  mentine de cel puțin 

10 zile. 

 Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie. 

Tododată în luna august   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu 

luna iulie frecvența acestora scade. 

Pericolul de inundații în riul Prut  îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare 

Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare. 

Regimul scurgerii  apei in  rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și 

Dubăsari. 

 Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2017) – 1980 (254 %), 1981, 1991, 1997, 2001, 

2004, 2005, 2008 (233 %). 

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1991, 2002, 2004, 2005 (316 % din 

normă),  

2010 (175 % din normă). 

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1980 - 2017) –1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 

1994, 1995, 2003, 2009 (55.6%), 2013 (62.6%), 2017 (46,3%). 

  Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale): 
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- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 

2000, 2007, 2009 (32.6%), 2012 (26.7%), 2013 (29.9%), 2015 (28,3%), 2016 (38,0%), 2017 

(28,6%). 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 309 m
3
/s; 

maximul absolut constituie 3230 m
3
/s (01.08.2008);  

minimul absolut – 106 m
3
/s (15.08.1984).  

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de 

acumulare 

Dnestrovsk (a.1982) constituie 3230 m
3
/s (01.08.2008); 

  minimul absolut – 106 m
3
/s (15.08.1984).           

Debitele medii lunare de apă variază între 139 m
3
/s (a.1985) şi 791 m

3
/s (a.1980).  

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

medii lunare constituie 78.4 m
3
/s; 

maximul absolut – 1820 m
3
/s (21.08.2005); 

minimul absolut – 16.0 m
3
/s (29.08.2012). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 22.2 m
3
/s  (a. 2015) pînă la 268 m

3
/s 

(a.2005).  

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 0.82 m
3
/s,  

                maximul absolut –  9.63 m
3
/s (13.08.1974),   

                minimul absolut -  0,075 m
3
/s (02.08.1994). 

 r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 4.78 m
3
/s,  

                maximul absolut –  109 m
3
/s (27.08.1994),  

                minimul absolut  -   0.00 m
3
/s (02-21.08, 23-31.08.1958). 

 r.Bîc – or.Chişinău,      norma – 0.61 m
3
/s, 

                maximul absolut – 13.4 m
3
/s (30.08.1970),   

                minimul absolut – 0.020 m
3
/s(20.08.2008). 

 r.Botna – or.Căuşeni,   norma – 0.58 m
3
/s,  

                maximul absolut – 25.7 m
3
/s (27.08.1994), 

                minimul absolut - 0,00 m
3
/s (3-10.08.1950, 1,2,14-31.08.1959, 

                                                            18-20, 25-27.08.1960, 02-31.08.1961). 

Scurgerea apei în râuri pentru luna august  

Regimul hidrologic al lunii august s-a caracterizat astfel: 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

        Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare : 

-     s.   Naslavcea -   or. Dubăsari   - 90.0-110%; 

-     or. Dubăsari   -    or.Bender   -  100- 110%; 

-     or. Bender    -     s.  Talmaza   -   80.0-90.0%; 

-     s.   Talmaza   -     s.  Tudora    -   75.0-85.0%.    

          Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  30-50%. 

          Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  24.6% . 

          Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  50.0 %. 

 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul: 

-  s. Criva –    or.  Costești       - 150  - 160%; 

-  or.  Costești – or. Ungheni   -  130 - 150%; 

-  or. Ungheni – or. Cahul       -   140 - 160%; 

-  or. Cahul –  s.  Giurgiulești    -  125 - 145%. 
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În râul Nistru în prima decadă a lunii august în legătură cu micșorarea   deversării apei din 

Lacurile de Acumulare Dnestrovsc și Dubăsari până la 130 m
3
/s,  a avut loc scăderea 

nivelului apei și a constituit pe sectorul: 

-       s.  Naslavcea –  or. Camenca cu  2.3-2.9 m; 

-       or. Dubăsari   –  s. Talmaza   cu  2.3-2.7 m; 

-       s. Talmaza     –  s. Palanca     cu  0.5-0.8 m. 

În râul Prut  
La începutul primei decade a lunii august s-a format o viitură pluvială cu creşterea nivelului 

apei în secţiunea de măsurare a postului hidrologic Şirăuţi de circa 1.2 m. şi debitul maximal 

de circa 590 m
3
/s. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În timpul viiturii pluviale, a fost mărit debitul de apă deversat din Lacul de Acumulare 

Costeşti-Stânca până la 440 m
3
/s. 

Creşterea generală a nivelului apei a constituit: 

- or. Costești – or. Ungheni     cu 2.5 – 3.0 m; 

- or. Ungheni – or. Cahul        cu 1.0 – 1.5 m; 

- or. Cahul -  gura de vărsare  cu 0.4 – 0.8 m.  

           Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii august nu sau înregistrat. 

P/h Șirăuți
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P/h Ungheni 

 
 

P/h Unguri

 

P/h Talmaza 

 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu caderea precipitațiilor puternice, în cursul superior al răului Prut 

(Ucraina) se format viitura pluvială.  

În intervalul 02-07 august pe sectorul s.Criva –  or. Costești se prognozează creşterea 

nivelului apei cu 0,4-1,2 m faţă de cel din 02 august. 

 Apa se va scurge în limitele albiei minore.   
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P/h Șirăuți 

 

Aug.3, 2018 

● Nivel: 390 cm 

● Cotă de atenţie: 350 cm 

● Cotă de inundare: 536 cm 

● Cotă de pericol: 740 cm 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

200 m
3
/s, în r.Prut pentru intervalul 02-07 august pe sectorul  or.Costeşti – or.Ungheni,  

hidrologii prognozează creşterea  a nivelului apei cu 0.3-0.6 m faţă de nivelul din 02 august . 

 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la  

 510 m
3
/s, în r.Prut pentru intervalul 03-10 august pe sectorul  or.Costeşti – s.Leușeni, 

 hidrologii prognozează  creşterea a nivelului apei cu  1.6 - 2.9 m  faţă de nivelul din 03 august: 

 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

P/h Braniște 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT3 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu mărirea  debitului mediu zilnic de apă deversat  din lacul de acumulare 

Costeşti-Stînca pînă la 450 m3/s:  

          Hidrologii prognozează că în perioada 06 – 17 august unda de viitură pe sectoarele: 

 -  s.Leușeni – or.Cahul  cu 1.0 – 1.5 m;  

-   or. Cahul -  gura de vărsare a rîului cu 0.5 – 1.0 m, va continua creșterea nivelului apei faţă de 

nivelul din 06 august. 

Apa se va scurge în limitele albiei minore.   

 

P/h Leușeni 

 
 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea aversilor, izolat puternice 

HIDROLOGII  PROGNOZEAZĂ: 

Pe  06 august formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de subinundații locale. 

 

Agenţii economici,  în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, sunt avertizați să 

atragă atenţia la starea barajelor.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu micşorarea volumului deversării  apei  din lacul de acumulare Costeşti –Stînca 

(r.Prut) pînă la  135 m
3
/s, 

 Hidrologii prognozează  în perioada 10–15 august scăderea nivelului apei pe sectorul 

or.Costeşti – or.Ungheni cu 0.3 – 0.7 m,  față  de nivelul  din 10 august. 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu micşorarea volumului deversării  apei  din lacul de acumulare Costeşti –Stînca 

(r.Prut) pînă la  90,0 m
3
/s, 

 Hidrologii prognozează  în perioada 27 august –5 septembrie scăderea nivelului apei pe 

sectorul or.Costeşti – s. Leușeni cu 0.4 – 0.6 m,  față  de nivelul  din 27 august. 

 
P/h Leușeni 

 
 

Caracteristica hidrologică a lunii  septembrie   

Conform datelor multianuale luna septembrie se  caracteriziază ca perioada cu nivelul  scăzut a apei 

pe întreg  teritoriul  Republicii Moldova ce inițiază  Etiajul de toamna care este  condiționat de 

cantitatea  precipitațiilor  scăzute în muntii  Carpații din Ukraina  cît și pe teritoriul  tarii. 

Etiajul de toamna- este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se 

caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiajul de toamna  se  mentine de 

la sfirsitul apelor mari de primavara  pina la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pina la 

începerea sezonului de iarnă, care se manifesta prin aparitia fenomenelor de inghet. 

  Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie. 

Tododată în luna septembrie   se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație 

cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%. 

Pericolul de inundații în râul Prut  îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-

Stînca, deoarece cursul râului este natural și panta de inclinare mare. 

Regimul scurgerii  apei in  râul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și 

Dubăsari. 

 Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2017) – 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 

2001, 2007 (172% din norma), 2008 (143 % din norma). 

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123 % 

din normă),  

2010 (142 % din normă). 

 Anii cu scurgere scăzută (sub 70 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2017) –1973, 1983, 1984(41.3%), 1985, 1990, 

1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61.5%), 2015 (64.2%) și 2016 (69,3%), 2017 (50,7%). 

  Anii cu scurgere scăzută (sub 55 % din valorile medii multianuale): 
- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 

2011, 2012 (17.7%), 2013 (56.0%), 2015 (35.0%) și 2016 (33,1%). 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 274 m
3
/s; 
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maximul absolut constituie 1920 m
3
/s (23.09.1968);  

minimul absolut – 93.0 m
3
/s (30.09.1983).  

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de 

acumulare 

Dnestrovsk (a.1982) constituie 1180 m
3
/s (14.09.2007); 

  minimul absolut – 93.0 m
3
/s (30.09.1983).           

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m
3
/s (a.1984) şi 592 m

3
/s (a.1996).  

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

medii lunare constituie 63.8 m
3
/s; 

maximul absolut – 1260 m
3
/s (10.09.1996); 

minimul absolut – 15.2 m
3
/s (15,18.09.2012). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17.7 m
3
/s  (a. 2012) pînă la 170 m

3
/s 

(a.1996).  

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 

 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 0.99 m
3
/s,  

                maximul absolut –  14.9 m
3
/s (25.09.1996),   

                minimul absolut -  0,092 m
3
/s (08.09.1983). 

 r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 6.45m
3
/s,  

                maximul absolut –  135 m
3
/s (08.09.1989),  

                minimul absolut  -   0.20 m
3
/s (19-27.09.1959). 

 r.Bîc – or.Chişinău,    norma – 0.69 m
3
/s, 

              maximul absolut – 45.7 m
3
/s (09.09.1989),   

              minimul absolut – 0.010 m
3
/s(08.09.2007). 

 r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0.54 m
3
/s,  

              maximul absolut – 18.8 m
3
/s (17.09.1957), 

              minimul absolut - 0,00 m
3
/s (a.1950-54, 1956-63, 1965). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna septembrie  

Regimul hidrologic al lunii septembrie s-a caracterizat astfel: 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

        Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare : 

-     s.   Naslavcea -   or. Dubăsari    -   60 - 65%; 

-     or. Dubăsari   -   or.  Bender      -   65 - 70%; 

-     or. Bender    -     s.   Talmaza    -   65 - 75%; 

-     s.   Talmaza   -    s.  Tudora       -   70 - 75%.    

          Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  15-30%. 

          Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  29% . 

          Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  45 %. 

          Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul: 

-  s. Criva –    or.  Costești       - 70 - 85%; 

-  or.  Costești – or. Ungheni   -  85 - 90%; 

-  or. Ungheni – or. Cahul       -  80 - 95%; 

-  or. Cahul –  s.  Giurgiulești    -  80 - 85%. 

În râul Prut  
La sfârșitul primei decade a lunii septembrie în legătură cu micșorarea debitului deversat din 

Lacul de Acumulare Costești-Stânca de la 106 m
3
/s pâna la 55.5 m

3
/s, a avut loc scăderea 

nivelului apei pe sectoarele: 

- or.  Costești – or. Ungheni   -  0.45 – 0.65 m; 

- or. Ungheni – or. Cahul       -   0.95 – 1.20 m; 

- or. Cahul –  s.  Giurgiulești    -  0.90 – 1.10 m. 
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La mijlocul decadei a doua a lunii septembrie în legătură cu precipitațiile căzute în cursul 

superior al râului Prut (Ucraina), pe sectorul s. Criva – or. Costești  s-a format o viitură 

pluvială cu creşterea nivelului apei cu circa 0.5 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii septembrie nu sau înregistrat. 

 

P/h Șirăuți 

 

 
P/h Ungheni
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P/h Unguri

 

P/h Talmaza

 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu micşorarea volumului deversării  apei  din lacul de acumulare Costeşti –

Stînca (r.Prut) pînă la  47.0 m
3
/s, 

Hidrologii prognozează  în perioada 7–20 septembrie scăderea nivelului apei, față  de 

nivelul  din 7 septembrie, pe sectoarele: 

-  or.Costeşti – or.Ungheni cu 0.5 – 0.7 m; 

-  or.Ungheni – or. Cahul cu 1.0 – 1.2 m; 

-  or. Cahul  - s. Giurgiulești cu 0.8 – 1.1 m. 

P/h Branești 
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P/h Leușeni 

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii  octombrie   

Luna octombrie se caracterizează prin trecerea etiajului de toamna în râurile Republicii Moldova.  

Etiajul de toamna  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  Carpați din 

Ucraina  cât și pe teritoriul  țării.  

Perioada etiajului de toamnă  se  menține de la sfîrșitul Apelor Mari de Primavară  pînă la 

viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pîna la începerea sezonului de iarnă, care se 

manifestă prin apariția formațiunilor de gheață. 

Tododată în luna octombrie  se menține riscul  de producere a  viiturilor, dar în comporație cu luna 

septembrie probabilitatea acestora scade. 

Primele formațiuni de gheață pot apărea la sfîrșitul lunii octombrie numai în rîurile din 

nordul țării (rîul Vilia, 27.10.1988).  

Anii cu scurgere mare (peste 160 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1982 - 2016) –1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 

2008 (173 % din normală). 

  

Anii cu scurgere mare (peste 130 % din valorile medii multianuale): 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) – 1991, 1996, 1997, 1998, 2002, 2008 (240 

% din normală). 

 

Anii cu scurgere mică (sub 70 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1982 - 2016) – 1982,1983,1984, 1985, 1987, 2003, 

2011(67,3%), 2015 (66,3%). 

 

  Anii cu scurgere mică (sub 60 % din valorile medii multianuale): 
- r.Prut  – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) – 1990, 1994, 2000, 2003, 

2006,2011(36.2%), 2012 (30.7%), 2013 (58.5%), 2015 (57,3%). 

 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 252 m
3
/s; 

maximul absolut constituie 930 m
3
/s (31.10.1991);  

minimul absolut – 78.0 m
3
/s (02.10.1983).  

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare 

Dnestrovsk (a.1982) constituie 930 m
3
/s (31.10.1991); 

                     minimul absolut – 78.0 m
3
/s (02.10.1983).  

  Debitele medii lunare de apă variază între 120 m
3
/s (a.1984) şi 467 m

3
/s (a.1980).  
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   În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

medii lunare constituie 50.2 m
3
/s; 

maximul absolut – 784 m
3
/s (07.10.2008); 

minimul absolut – 15.8 m
3
/s (27-29.10.2012). 

 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 16.9 m
3
/s  (a. 2012) pînă la 132 m

3
/s 

(a.2008).  

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

 

Caracterizarea scurgerii  unor râuri mici din Republica Moldova: 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 1.28 m
3
/s,  

                maximul absolut –  11.2 m
3
/s (22.10.1974),   

                minimul absolut -  0,068 m
3
/s (1,2,7.10.2016). 

 r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 7.14 m
3
/s,  

                maximul absolut –  35.7 m
3
/s (01.10.1996),  

                minimul absolut  -   0.16 m
3
/s (29.10.1959). 

 r.Bîc – or.Chişinău,      norma – 0.51 m
3
/s, 

                maximul absolut – 6.40 m
3
/s (14.10.1972),   

                minimul absolut – 0.016 m
3
/s(02.10.2007). 

 r.Botna – or.Căuşeni,   norma – 0.67 m
3
/s,  

                maximul absolut – 5.20 m
3
/s (06.10.1998), 

                minimul absolut - 0,00 m
3
/s (a.1950-54, 1958-63). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna octombrie  

Regimul hidrologic al lunii octombrie s-a caracterizat astfel: 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

        Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare : 

-     s.   Naslavcea -      or. Dubăsari   -  55 - 60%; 

-     or. Dubăsari   -      or.  Bender     -  70 - 75%; 

-     or. Bender    -        s.  Talmaza     - 65 - 70%; 

-     s.   Talmaza   -       s.  Tudora      -  60 - 70%.    

 

            Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  15-20%. 

         Râul   Bâc    a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  20% . 

            Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  40 %. 



86 
  

 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul: 

-  s.   Criva      – or. Costești        -  70 - 75%; 

-  or. Costești  – or. Ungheni        - 65 - 70%; 

-  or. Ungheni – or. Cahul            -  60 - 65%; 

-  or. Cahul     –  s.  Giurgiulești   - 60 - 65%. 

 

Râul Nistru 

În legatură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dubăsari pînă la 250 

m
3
/s, a avut loc creșterea nivelului apei pe sectorul or. Dubăsari – gura de vărsare a 

râului cu 0.4 – 0.7 m. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii octombrie nu sau înregistrat. 

 

P/h Șirăuți 

 

 
P/h Ungheni 

 

P/h Unguri
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P/h Talmaza

 

Caracteristica hidrologică a lunii  noiembrie   

Luna noiembrie se caracterizează prin menținerea etiajului de toamna în râurile Republicii 

Moldova. Etiajul de toamna  este  condiționat de cantitatea  precipitațiilor  scăzute în munții  

Carpații din Ucraina  cât și pe teritoriul  țării. 

 În luna noiembrie se observă apariţia primelor formațiuni de iarnă: gheață la mal si gheață 

plutitoare; în rîurile mici ale republicii – în prima decadă, în răurile Nistru şi Prut – în decada a 

doua a lunii.  

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul râului. Paralel cu gheața la mal, se 

formează năboi. 

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate 

intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, 

bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă. 

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din 

ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.     

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de 

gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al 

curentului de apă. Înainte de înghețul complet al rîului se formează zaiul. 

 Anii cu scurgere mare (peste 150 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2017) – 1974, 1980, 1981, 1992, 1998. 

Anii cu scurgere mare (peste 140 % din valorile medii multianuale): 

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1991, 1992, 1995, 1998. 

Anii cu scurgere mică (sub 60 % din valorile medii multianuale): 

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2017) – 1969, 1973, 1977, 1983,1984, 1986, 

1987, 2003. 

- r.Prut  – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2017) – 1993 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2012, 

2013 (54.4%). 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

            În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

medii lunare constituie 251 m
3
/s; 

maximul absolut constituie 1190 m
3
/s (07.11.1974);  

minimul absolut – 70.0 m
3
/s (02.11.1986).  

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de 

acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 882 m
3
/s (06.11.1992); 

  minimul absolut – 70.0 m
3
/s (02.11.1986).           

Debitele medii lunare de apă variază între 103 m
3
/s (a.1984) şi 694 m

3
/s (a.1974).  

  În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi), 

medii lunare constituie 46.4 m
3
/s; 

maximul absolut – 468 m
3
/s (19.11.1995); 

minimul absolut – 11.2 m
3
/s (30.11.1993). 
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 Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17.6 m
3
/s  (a. 2011) pînă la 96.8 m

3
/s 

(a.1998).  

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978. 

 

Caracterizarea scurgerii  unor răuri mici din Republica Moldova: 

r.Răut – or.Bălţi,            norma – 1.29 m
3
/s,  

                 maximul absolut –  15.3 m
3
/s (03.11.1974),   

                 minimul absolut -  0,11 m
3
/s (04.11.1983). 

 r.Răut – s.Jeloboc,         norma – 6.62 m
3
/s,  

                 maximul absolut –  92.0 m
3
/s (30.11.81,  

                 minimul absolut  -   0.18 m
3
/s (29.10.1959). 

 r.Bîc – or.Chişinău,     norma – 0.51 m
3
/s, 

               maximul absolut – 7.40 m
3
/s (26.11.1972),   

               minimul absolut – 0.018 m
3
/s(29-30.11.2009). 

 r.Botna – or.Căuşeni,  norma – 0.64 m
3
/s,  

               maximul absolut – 9.65 m
3
/s (27.11.1972), 

               minimul absolut - 0,00 m
3
/s (a.1950-54, 1959, 1961). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna noiembrie  
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Regimul hidrologic al lunii noiembrie s-a caracterizat astfel: 

 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

        Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare : 

-     s.   Naslavcea -      or. Dubăsari    -  50 - 55%; 

-     or. Dubăsari   -      or.  Bender     -   60 - 65%; 

-     or. Bender    -        s.  Talmaza      -  65 - 70%; 

-     s.  Talmaza   -       s.  Tudora       -   55 - 60%.    

 

          Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  circa 20%. 

          Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  35% . 

          Râul   Botna  a  fost  mai  joasa  de  normă   si a constituit  30 %. 

 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul: 

-  s.   Criva     –  or. Costești       - 60 - 65%; 

-  or. Costești –  or. Ungheni       - 55 - 60%; 

-  or. Ungheni – or. Cahul           -  60 - 65%; 

-  or. Cahul     –  s.  Giurgiulești  -  55 - 60%. 

 

La mijlocul decadei a treia a lunii noiembrie, în legătură cu răcirea vremii, în unele râuri 

mici, cursuri de apă şi bazine acvatice din ţară, a avul  loc procesul de formare a gheţii – 

gheaţă la mal şi năboi, de scurtă durată. 

 

La sfârșitul decadei a treia a lunii noiembrie, ca urmare a răcirii vremii, pe unele sectoare 

ale râurilor Prut şi Nistru,  a avut loc apariţia primelor formaţiuni de gheaţă – gheaţă la mal 

şi năboi. 

În râuri mici, cursuri de apă şi bazine acvatice din ţară a avul  loc reluarea procesului  de 

formare a gheţii – gheaţă la mal şi năboi, iar izolat apariţia podului de gheață. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii noiembrie nu sau înregistrat. 

P/h Șirăuți 

 

P/h Ungheni
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P/h Unguri

 

P/h Talmaza

 

 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
20 noiembrie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 15 15 

33664 Briceni 16 21 

42157 Șirauți 17 24 

42207 Balasinești 13 21 

421573 Brînzeni 8 14 

421571 Lopatnic 11 19 

42914 Costești 15 42 

347281 Horodiște 11 15 

54501 Donduşeni 17 19 

33667 Edineți 16 27 

54518 Drochia 17 27 

33678 Soroca 18 22 

33679 Camenca 18 20 

54504 Florești 9 16 

54524 Șoldanești 25 28 

54512 Glodeni 5 10 

33815 Chișinău 9 25 

33810 Codrii 18 27 

54508 Anenii Noi topit 18.11  

33829 Tiraspol - - 
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54507 Nisporeni 11 19 

54519 Caușeni topit 18.11  

33892 Ștefan-Vodă topit 20.11  

33745 Balți 20 26 

33754 Ribnița 14 18 

52502 Singerei 9 20 

54514 Telenești 20 28 

33744 Falești 17 19 

33821 Dubăsari 4 X 

33749 Bravicea 21 34 

33824 Balțata 6 21 

33748 Cornești 19 21 

54506 Strașeni 12 22 

33881 Leova 2 X 

54523 Basarabeasca topit 19.11  

33883 Comrat  topit 19.11  

33886 Ciadir-Lunga topit 20.11  

33885 Cahul topit 20.11  

42165 Ungheni 9 22 

42173 Brînza - - 

54521 Vulcănești - - 

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 20.11.2018 

 
SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

Ca urmare a răcirii vremii, în perioada 22-25 noiembrie pe râuri mici, cursuri de 

apă și bazine acvatice din ţară vor apărea primele formaţiuni de gheaţă – gheaţă la 

mal şi năboi, iar pe alocuri  podul de gheață. 

 

Gheața  va fi  subțire, ieșirea pe ea va prezinta pericol. 
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SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

Ca urmare a răcirii vremii, în perioada 28 noiembrie - 5 decembrie în râuri mici, 

cursuri de apă și bazine acvatice din ţară se prognozează  reluarea procesului  de 

formare a gheţii – gheaţă la mal şi năboi, izolat apariția punților de gheață. 

 

Gheața  va fi  subțire, ieșirea pe ea va prezinta pericol. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

Ca urmare a răcirii vremii, în perioada 29 noiembrie - 5 decembrie, pe unele 

sectoare ale râurilor Prut și Nistru, se prognozează apariția primelor formaţiuni de 

gheaţă – gheaţă la mal şi năboi. 

 Gheața  va fi  subțire, ieșirea pe ea va prezinta pericol. 
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Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 30.11.2018

 
Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 

30 noiembrie 2018 
COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 4 x 

33664 Briceni 7 14 

42157 Șirauți 10 20 

42207 Balasinești 11 22 

421573 Brînzeni 3 X 

421571 Lopatnic 4 x 

42914 Costești 9 22 

347281 Horodiște Topit 26.11  

54501 Donduseni 7 13 

33667 Edineți 6 11 

54518 Drochia 6 12 

33678 Soroca 5 12 

33679 Camenca 3 X 

54504 Florești 1 X 

54524 Șoldanești 4 X 

54512 Glodeni 1 X 

33815 Chișinău 0 X 

33810 Codrii 3 X 

54508 Anenii Noi            topit 18.11  

33829 Tiraspol topit 18.11 - 

54507 Nisporeni 3 X 

54519 Caușeni   topit 18.11  

33892 Stefan-Voda  0 X 

33745 Balți 4 X 

33754 Ribnița 1 X 

52502 Singerei 1 X 

54514 Telenești 5 12 

33744 Falești 5 11 

33821 Dubăsari 0 X 
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33749 Bravicea 2 X 

33824 Balțata 0 X 

33748 Cornești 7 8 

54506 Strașeni 5 11 

33881 Leova topit 27.11  

54523 Basarabeasca  topit 19.11  

33883 Comrat 2 X 

33886 Ciadir-Lunga 0 X 

33885 Cahul topit 20.11  

42165 Ungheni Topit 28.11  

42173 Brînza - - 

54521 Vulcănești - - 
 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râurile şi lacurile 

Republicii Moldova pentru  30 noiembrie  2018 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor 

de gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea maximă a 

gheţii (cm) pentru 

toată  perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber - - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Liber - - 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa Liber - - 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

Gheață la mal 

10% 
- - 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Gheață la mal 

10% 
- - 

38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Gheață la mal 

10% 
- - 

45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
Gheață la mal 

10% 
- - 

48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber     
- - 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - - 58      (28.02 1954) 

Prut Leova Liber - - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Pod de gheață 

1 +1 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Pod de gheață cu 

ochiuri 
2 +2 

38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Pod de gheață 2 +2 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni 
Gheață la mal, 

năboi 
- - 

50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Pod de gheață 3 +3 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Pod de gheață 3 +3  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Liber - -  

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață cu 

ochiuri 
1 

+1 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață cu 

ochiuri 
2 

+2 
 

Lacul Rîşcani  
Pod de gheață cu 

ochiuri 
1 

+1 
 

Lacul La Izvor  Gheață la mal - -  

Lacul Ialoveni Liber  - -  

Lacul Farmecelor Liber  - -  

Nota:  (-)  - Lipsește informația.  
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Caracteristica hidrologică a lunii  decembrie  

Conform datelor multianuale în luna decembrie pe râurile Nistru şi Prut se menţine etiajul de 

toamnă dar nu sunt excluse  producerea  unor  viituri pluviale, totodata  are loc   apariția 

formațiunilor de gheață. 

Primele formațiuni de gheață apar după o perioadă de timp cu bilanț termic negativ, care 

duce la racirea apelor de suprafață pînă la 0
o
C și sub 0

o
C. Aceste formațiuni de gheață apar lîngă 

maluri, în sectoarele mai puțin adînci. 

Gheață la mal sunt fășii de gheață, lipite de malul râului. Paralel cu gheața la mal, se 

formează năboi. 

Năboi este formațiune de gheață buretoasă care plutește sub formă de îngrămădiri nelegate 

intre ele, care la cel mai mic obstacol se desfac. Năboiul este format din placuțe de gheață, 

bucăți de gheață spongioasă și uneori zapadă. 

Zapadă în apă este o formațiune asemănătoare năboiului datorită zăpezii căzute din 

ninsoare pe suprafața apei liberă de gheață. Această formațiune are aspect de vată sau de lînă.     

Ace de gheață sunt formațiuni de gheață sub formă de ace, niște cristale transparente de 

gheață care plutesc la suprafața apei. Acele de gheață se formează în stratul superior al 

curentului de apă. Înainte de înghețul complet al râului se formează zaiul. 

Zaiul este gheață de fund care este spongioasă, însă în anumite condiții speciale de scurgere, 

ca viteza mare și adincime mică, se formează gheață de fund compactă, cristalină. De regulă, 

zaiul anticipează podul de gheață. 

 

 

Podul de gheață reprezintă stratul compact și nemișcat de gheață care acoperă râul, râul este 

înghețat pe toată lățimea, dar nu pînă la fund. 

Debitile   pentru  aceasta   luna   constitue: 

  

Pe r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),  

                   medii lunare în luna decembrie  constituie  220 m
3
/s,   

                   maximul absolut constituie 885 m
3
/s (17.12.1980), 

                         minimul absolut –33.7 m
3
/s (16.12.1977). 

 Debitele medii lunare de apă pentru toată perioada de observaţii variază în limite mari de 

la 98,0 m
3
/s (a.1984) pînă la 534 m

3
/s (a.1980). 

 

Pe r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),  

                     medii  lunare constituie 37,7  m
3
/s,   

                     maximul   absolut – 290  m
3
/s   (11. 12. 2010), 

                     minimul  absolut – 9,59 m
3
/s (18.12.2012), 



96 
  

Debitele medii  lunare de apă variază în limite de la 14,7 m
3
/s  (a.2012) pînă la 73,3 

m
3
/s (a.1996). 

  
Caracteristica scurgerii  medii lunare a unor râuri mici din Republica Moldova: 

 

          r.Răut , or.Bălţi, norma   – 1,08 m
3
/s, maximul absolut 20,4 m

3
/s (18.12.1981), 

                                                                        minimul absolut 0,12 m
3
/s (14-17.12.1977; 

15,17.12.1983). 

  

r.Răut ,  s.Jeloboc, norma – 6,96 m
3
/s,  maximul absolut  84,8 m

3
/s (01.12.1981), 

                                                                minimul absolut  0,072 m
3
/s (28-30.12.1957). 

  

r.Bîc,or.Chişinău, norma – 0,78 m
3
/s,   maximul absolut 10,9 m

3
/s (02.12.1981), 

                                                                minimul absolut  0,006 m
3
/s (18.12.1968). 

  

r.Botna , or.Căuşeni, norma – 0,63 m
3
/s, maximul absolut 6,18 m

3
/s (23.12.1981),  

                                                                   minimul absolut 0,0 m
3
/s (anii 1950 – 1954, 1957, 

1960). 

 

Scurgerea apei în râuri pentru luna decembrie  

Regimul hidrologic al lunii decembrie s-a caracterizat astfel: 

 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

 

        Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit pe sectoare : 

-     s.   Naslavcea -      or. Dubăsari   -  55 - 65%; 

-     or. Dubăsari   -      or. Bender      -  65 - 75%; 

-     or. Bender     -       s.  Talmaza     -  85 - 95%; 

-     s.  Talmaza    -       s.  Tudora       -  70 - 80%.    

 

            Râul   Răut    a fost  mai   joasă  de  normă   şi a constituit  25-35%. 

         Râul   Bâc      a  fost  mai  joasă  de  normă   si a constituit  15% . 

 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit pe sectorul: 

-  s.  Criva      –  or. Costești       - 115 - 120%; 

-  or. Costești –  or. Ungheni       - 65 - 70%; 

-  or. Ungheni –  or. Cahul          - 60 - 65%; 

-  or. Cahul     –  s.  Giurgiulești  - 55 - 65%. 

 

La mijlocul primei decade a lunii decembrie, în râul Prut în legătură cu apariția 

formațiunilor de gheață a avut loc creșterea nivelului apei la postul hidrologic Șirăuți cu 

circa 0.70 m, care a durat pînă la sfârșitul primei decade. 

 

La mijlocul decadei a doua a lunii decembrie, în legătură cu racirea vremii, în unele rîuri 

mici, cursuri de apă şi bazine acvatice din ţară, a avul  loc reluarea procesul de formare a 

gheţii – gheaţă la mal şi năboi. 

 

La începutul decadei a treia a lunii decembie, ca urmare a încălzirei vremii,  în râurile, 

cursuri de apă şi bazine acvatice din ţară a avul distrugerea treptată a formațiunilor de 

gheață. 

Spre sfârșitul lunii decembrie râurile din țară sau eliberat de gheață. 

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii  nu sau înregistrat. 
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P/h Șirăuți

 

P/h Ungheni 

 
 

P/h Unguri

 

             P/h Talmaza 
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Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
10 decembrie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița Topit 10.12   

33664 Briceni 1 X 

42157 Sirauți 2 X 

42207 Balasinești 4 10 

421573 Brînzeni Topit 09.12    

421571 Lopatnic Topit 09.12  

42914 Costești Topit 09.12  

347281 Horodiște Topit 26.11  

54501 Donduşeni Topit 07.12  

33667 Edineţi 0 X 

54518 Drochia Topit 09.12  

33678 Soroca Topit 09.12  

33679 Camenca Topit 09.12  

54504 Florești Topit 05.12  

54524 Soldanești Topit 07.12  

54512 Glodeni Topit 05.12  

33815 Chişinău Topit 04.12  

33810 Codrii 1 X 

54508 Anenii Noi            Topit 18.11  

33829 Tiraspol Topit 04.12  

54507 Nisporeni Topit 04.12  

54519 Caușeni   Topit 18.11  

33892 Stefan-Voda Topit 07.12  

33745 Balti Topit 10.12  

33754 Ribnița Topit 04.12  

52502 Singerei Topit 05.12  

54514 Telenești Topit 05.12  

33744 Falești Topit 09.12  

33821 Dubăsari Topit 04.12  

33749 Bravicea Topit 06.12  

33824 Baltața Topit 05.12  

33748 Cornești Topit 10.12  

54506 Strașeni Topit 05.12  

33881 Leova topit 27.11  

54523 Basarabeasca  topit 19.11  

33883 Comrat Topit 03.12  

33886 Ciadir-Lunga Topit 02.12  

33885 Cahul topit 20.11  

42165 Ungheni Topit 28.11  

42173 Brînza - - 

54521 Vulcănești - - 
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Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 10.12.2018 

 
 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râurile şi lacurile 

Republicii Moldova pentru  10 decembrie  2018 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

Caracteristica   

formațiunelor de 

gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea  maximă 

a gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber - - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Liber - - 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa Liber - - 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

Gheață la mal 10% 1 - 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

- - 
38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Liber 

- - 
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
Gheață la mal 

fixate 10% 
- - 

48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber     
- - 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - - 58      (28.02 1954) 

Prut Leova Gheață la mal 10% - - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Liber 

- -1 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Gheață la mal 

fixate 10% 
5 +2 

38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Gheață la mal 10 % - - 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni Gheață la mal - - 50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești 
Gheață la mal 

fixate 10% 
- -6 

84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Gheață la mal 10% 3 +2  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Pod de gheață 3 +3  

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață cu 

ochiuri 
2 

-1 
 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Maluri desghețate  - 
-6 
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Lacul Rîşcani  Pod de gheață 4 +4  

Lacul La Izvor  Maluri desghețate - -3  

Lacul Ialoveni - - -  

Lacul Farmecelor - - -  

Nota:  (-)  - Lipsește informația.  

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În legătură cu  prognozarea  răcirii  vremii, în perioada  14-21  decembrie, în râurile mici şi 

bazinele de apă din ţară se prognozează  reluarea procesului de formare a gheţii și  instalarea în 

unele râuri mici și bazine de apă a  podului de gheaţă.    

  

Gheața  va fi  subțire, ieșirea pe ea va prezenta pericol. 

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râurile şi lacurile 

Republicii Moldova pentru  15 decembrie  2018 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor de 

gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea maximă a 

gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber - - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Liber - - 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa Liber - - 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

Pod de gheață 

încomplet 
- - 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

- - 
38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Gheață la mal 10% 

- - 
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi 
Gheață la mal 

fixate 10% 
- - 

48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber     
- - 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - - 58      (28.02 1954) 

Prut Leova Liber - - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Gheață la mal 20% 

1 +1 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Liber - -5 38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Gheață la mal 10% - - 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni Gheață la mal 5% - - 50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Liber - - 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Gheață la mal 10% 1 -2  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Pod de gheață 1 la mal -2  

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  2 la mal 
0 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 2,5 la mal 
+2,5 

 

Lacul Rîşcani  Pod de gheață 4 0  

Lacul La Izvor  Pod de gheață 4 +4  

Lacul Ialoveni - - -  

Lacul Farmecelor - - -  
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Nota:  (-)  - Lipsește informația.  

 

 
 

Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
20 decembrie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița 11  20 

33664 Briceni 14 24 

42157 Șirauți 27 41 

42207 Balasinești 15 24 

421573 Brînzeni 13 26  

421571 Lopatnic 16 26 

42914 Costești 7 19 

347281 Horodiște 10 11 

54501 Donduseni 10 14 

33667 Edineți 12 22 

54518 Drochia 10 16 

33678 Soroca 9 14 

33679 Camenca 5 9 

54504 Florești 6 9 

54524 Șoldanești 6 6 

54512 Glodeni 8 13 

33815 Chișinău 2 X 

33810 Codrii 6 10 

54508 Anenii Noi            Topit 18.11  

33829 Tiraspol Topit 14.12  

54507 Nisporeni 8 17 

54519 Caușeni   Topit 14.12  

33892 Ștefan-Vodă 4 X 

33745 Balți 8 14 

33754 Ribnița 1 X 

52502 Singerei 9 14 

54514 Telenești 5 10 

33744 Falești 11 15 



102 
  

33821 Dubăsari Topit 20.12  

33749 Bravicea 4 8 

33824 Balțata Topit 16.12  

33748 Cornești 10 21 

54506 Strașeni 6 14 

33881 Leova 7 10 

54523 Basarabeasca 1 X 

33883 Comrat 3 8 

33886 Ciadir-Lunga Topit 02.12  

33885 Cahul 3 X 

42165 Ungheni 7 13 

42173 Brînza - - 

54521 Vulcănești 3 X 

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 20.12.2018 

 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râurile şi lacurile 

Republicii Moldova pentru  20 decembrie  2018 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

Caracteristica   

formațiunelor de 

gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea maximă a 

gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber - - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Liber - - 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa Liber - - 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

Pod de gheață 

încomplet 
- - 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

- - 
38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Gheață la mal 10% 

- - 
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi Gheață la mal 20% - - 48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber     
- - 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - - 58      (28.02 1954) 
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Prut Leova Liber - - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Gheață la mal 20% 

1 0 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc 
Gheață la mal 

10%, Năboi 20% 
- - 

38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Pod de gheață 1 +1 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni Gheață la mal 20% - - 50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Gheață la mal 80% 1 +1 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Gheață la mal 10% 2 +1  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici Pod de gheață 8 +7  

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață  6 
+4 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață 8,5  
+6 

 

Lacul Rîşcani  Pod de gheață 8 +4  

Lacul La Izvor  Pod de gheață 6 +2  

Lacul Ialoveni - - -  

Lacul Farmecelor - - -  

Nota:  (-)  - Lipsește informația.  

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În  perioada 22-26  decembrie  în râurile și bazinele acvatice din țară, se prognozează  

distrugerea  treptată а formațiunilor de gheață. 

 Gheaţa este subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol. 

Atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 

  

Gheața  va fi  subțire, ieșirea pe ea va prezenta pericol. 

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT 

DIRECŢIA   HIDROLOGIE 

Prognoza hidrologică 

În  perioada 26  decembrie - 2 ianuarie 2019   în râurile și bazinele acvatice din țară, va 

continua  distrugerea  treptată а formațiunilor de gheață. 

 

Gheaţa este subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol. 

Atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 
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Înălţimea stratului de zăpadă şi  rezerva de apă din zăpadă 
31 decembrie 2018 

COD POSTUL H zapada, cm Rezerva de apă, mm 

54517 Ocnița Top.29.12  

33664 Briceni Top.30.12  

42157 Șirăuți Top.27.12  

42207 Balasinești Top.29.12  

421573 Brînzeni Top.28.12  

421571 Lopatnic Top.28.12  

42914 Costești Top.31.12  

347281 Horodiște Top.24.12  

54501 Dondușeni Top.29.12  

33667 Edineți Top.30.12  

54518 Drochia Top.29.12  

33678 Soroca Top.29.12  

33679 Camenca Top.28.12  

54504 Florești Top.30.12  

54524 Șoldanești Top.27.12  

54512 Glodeni Top.30.12  

33815 Chișinău Top.28.12  

33810 Codrii Top.31.12  

54508 Anenii Noi -  

33829 Tiraspol Top.30.12-  

54507 Nisporeni Top.29.12  

54519 Caușeni   Topit 14.12    

33892 Ștefan-Vodă Top.27.12  

33745 Balți Top.28.12  

33754 Ribnița Top.25.12  

52502 Singerei Top.28.12  

54514 Telenești Top.27.12  

33744 Falești Top.29.12  

33821 Dubăsari Top.26.12-  

33749 Bravicea Top.28.12  
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33824 Balțata Topit 27.12  

33748 Cornești Top.29.12  

54506 Strașeni Top.29.12  

33881 Leova Top.27.12  

54523 Basarabeasca Top.24.12  

33883 Comrat Top.28.12  

33886 Ciadir-Lunga Topit 02.12  

33885 Cahul Top.25.12  

42165 Ungheni Top.28.12  

42173 Brînza -  

54521 Vulcănești Top.25.12  

 

Grosimea stratului de zăpadă cartată în teritoriu pe 31.12.2018 

 
 

Informaţia  privind grosimea formaţiunilor de gheaţă pe râurile şi lacurile 

Republicii Moldova pentru  31 decembrie  2018 

Râuri/ 

Lacuri 

Postul 

hidrometric 

 

Caracteristica   

formațiunelor de 

gheaţă 

Grosimea 

gheţii la 

mal  (cm)        

Modificări  la 

masurătorile 

precedente 

Grosimea maximă a 

gheţii (cm) pentru 

toată perioada de 

observaţii 

1 2 3 4 5 6 

Râul Nistru 

Nistru Soroca Liber - - 59      (10.02 1987) 

Nistru Hruşca Liber - - 63     (28.02 1969) 

Nistru Camenca Liber - - 100    (10.02 1965) 

Nistru Rîbniţa Liber - - 53     (29.02 1956) 

Lacul de 

acumulare 
Dubăsari 

Liber - - 52    (10.03 1969) 

Nistru Grigoriopol 
Liber 

- - 
38(15.03 1985           

15.02 1996) 

Nistru Bender 
Liber 

- - 
45      (25.02, 5.03 

1954) 

Râul Prut 

Prut Şirăuţi Liber - - 48      (05.02 1996) 

Lacul de 

acumulare 

Costeşti-

Stinca 

Liber     
- - 

56      (15.03 1985) 

Prut Branişte Liber - - 20      (10.02 1991) 

Prut Ungheni Liber - - 58      (28.02 1954) 
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Prut Leova Liber - - 66     (25.02 1982) 

Prut Brînza Liber - - 63     (28.02 1985) 

Râurile mici 

Răut Bălţi 
Liber 

- - 
15      (10.02-10.03 

1985) 

Răut Jeloboc Liber - - 38      (20.01 1964) 

Bîc Chişinău Liber - - 78      (10.03 1969) 

Botna Căuşeni Liber - - 50     (10.03 1969) 

Vilia  Balasinești Liber - - 84  (28.02 1996) 

Ciuhur Horodiște Liber - -  

Lacurile mun.Chișinău 

Lacul Ghidighici 

Pod de gheață 

încomplet,  gheata 

subțire, fragilă 

 

3 -4 
 

Lacul 
Valea 

Morilor  

Pod de gheață 

încomplet,  gheata 

fragilă 

2 
-3 

 

Lacul 
Valea 

Trandafirilor 

Pod de gheață, 

gheata subțire, 

fragilă 

 

2  -3 
 

Lacul Rîşcani  

Pod de gheață 

încomplet,  gheata 

subțire, fragilă 

 

2 -3 
 

Lacul La Izvor  

Pod de gheață 

încomplet,  gheata 

fragilă 

 

3 

 

-2 

 

Lacul Ialoveni - - -  

Lacul Farmecilor - - -  

Nota:  (-)  - Lipsește informația.  
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Tabele şi grafice privind scurgerea apei r. Nistru 

P/h  Hrușca, m3/s 

Luna 
Media lunară 

2018 

Norma 

lunară 
Media lunară 2010* 

ianuarie 
282 

232 47.6 

februarie 
185 

251 41.8 

martie 
371 

251 111 

aprilie 
403 

432 98.9 

mai 
207 

357 192 

iunie 
158 

364 450 

iulie 
358 

347 539 

august 
250 

309 154 

septembrie 
160 

274 103 

octombrie 
140 

252 67.8 

noiembrie 
132 

251 54.7 

decembrie 
130 

220 84 

 

 

 
2010* - an cu scurgere mare a apei râului Nistru 
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Tabele şi grafice privind scurgerea apei r. Nistru 

P/h  Bender, m3/s 

Luna 
Media lunară 

2018 

Norma 

lunară 
Media lunară 2010* 

ianuarie 280 218 47.6 

februarie 184 242 41.8 

martie 366 278 111 

aprilie 388 411 98.9 

mai 244 364 192 

iunie 155 319 450 

iulie 286 307 539 

august 310 283 154 

septembrie 159 239 103 

octombrie 163 228 67.8 

noiembrie 156 231 54.7 

decembrie 156 213 84 

 

P/h Bender 

 
2010* - an cu scurgere mare a apei râului Nistru 
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Tabele şi grafice privind scurgerea apei r. Prut 

P/h  Șirăuți, m3/s 

Luna 

Media 

lunară 

2018 

Norma lunară 
Media lunară 

2010* 

ianuarie 47,4 37,4 47.6 

februarie 28,3 39,7 41.8 

martie 116 76,9 111 

aprilie 139 117 98.9 

mai 48,4 117 192 

iunie 66 118 450 

iulie 185 113 539 

august 119 78,4 154 

septembrie 43,2 63,8 103 

octombrie 34,8 50,2 67.8 

noiembrie 28,8 46,4 54.7 

decembrie 38,9 37,7 84 

 

 

                 2010* - an cu scurgere mare a apei râului Prut 
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Tabele şi grafice privind scurgerea apei r. Prut 

P/h  Ungheni, m3/s 

Luna 

Media 

lunară 

2018 

Norma lunară 
Media lunară 

2010* 

ianuarie 36,6 57,7 47.6 

februarie 44,4 61,7 41.8 

martie 70,5 66 111 

aprilie 155 106 98.9 

mai 63,9 110 192 

iunie 49 117 450 

iulie 119 110 539 

august 131 102 154 

septembrie 61,6 73,5 103 

octombrie 40 60,3 67.8 

noiembrie 35,7 52,8 54.7 

decembrie 36,1 50,6 84 

 

 

2010* - an cu scurgere mare a apei râului Prut 
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Bilanţul scurgerii apei pe teritoriul R. Moldova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anul 

 

Scurgerea 

Nistru 

 

Scurgerea 

Prut 

 

Scurgerea 

(Prut+Nistru), 

km
3 

 

Precipitaţii, 

km
3 

Evaporarea 

medie din  suma 

evaporării 

sezoniere, km
3
 

1977 10.20 3.47 13.67 16.30 25.40 

1978 12.30 3.75 16.05 20.90 22.00 

1979 12.40 3.82 16.22 20.60 25.70 

1980 19.00 4.43 23.40 24.80 19.90 

1981 14 4.48 18.50 21.70 23.90 

1982 10.70 3.37 14.10 14.00 22.00 

1983 7.73 2.16 9.89 13.80 25.60 

1984 7.47 2.68 10.15 21.30 23.30 

1985 8.71 2.67 11.40 19.60 22.10 

1986 6.69 1.61 8.30 13.00 29.80 

1987 6.18 1.18 7.36 16.70 24.60 

1988 9.74 3.01 12.75 21.00 22.30 

1989 9.62 2.19 11.80 18.20 23.40 

1990 5.43 1.08 6.51 13.00 28.20 

1991 8.77 2.93 11.70 21.40 19.80 

1992 7.78 2.22 10.00 13.90 24.60 

1993 8.33 2.37 10.70 18.40 23.30 

1994 6.12 1.69 7.81 13.10 25.20 

1995 7.07 2.05 9.12 18.80 24.00 

1996 10.70 3.48 14.20 22.70 25.20 

1997 11.00 2.83 13.83 21.10 20.10 

1998 14.20 3.85 18.10 21.50 22.40 

1999 14.00 3.88 17.90 18.30 29.10 

2000 9.74 2.09 11.80 15.30 26.30 

2001 11.00 2.92 13.90 20.10 27.10 

2002 10.40 3.47 13.90 19.60 23.40 

2003 8.23 2.27 10.50 15.30 27.90 

2004 7.81 2.10 9.91 19.70 26.40 

2005 9.84 3.09 12.90 20.70 25.60 

2006 10.90 4.07 15.00 17.20 27.70 

2007 7.45 2.09 9.54 16.70 27.80 

2008 12.50 3.92 16.40 18.90 24.90 

2009 9.87 1.92 11.80 14.40 37.00 

2010 14.10 4.29 18.40 24.00 27.80 

2011 8.39 1.82 10.21 13.60 32.00 

2012 6.26 1.48 7.74 17.70 37.30 

2013 9.11 2.07 11.18 19.40 28.30 

2014 7.19 2.21 9.40 20.5 30.5 

2015 6.2 1.72 7.92 14,4 33,6 

2016 5.67 1.19 6.86 20,9 30,5 

2017 6.37 1.70 8.07 20 28.5 

2018 7.47 2.52 9.99 18 31.3 

Norma, 
km³ 

9.44 2.67 12.12 18.3 26.3 
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Caracteristica hidrologică a anului 2018 

Regimul hidrologic al anului 2018 s-a caracterizat astfel: 

În perioada de iarnă  

Râul Nistru  a  constituit 80 - 130%; 

Râul Prut     a  constituit 70 - 110%; 

Râurile mici din țară scurgerea a fost sub normă și a constituit 30 - 60%, din valorile medii     

         multianuale. 

În prima decadă a lunii ianuarie în râul Nistru în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de 

acumulare Dnestrovsc până la 500 m
3
/s a avut loc cresterea nivelului apei cu 1.5 – 1.8 m. Apa s-a 

scurs în limitele albiei minore. 

La mijlocul decadei a doua a lunii ianuarie ca urmare a răcirii vremii în râurile și bazine 

acvatice din țară au apărut primile formațiuni de gheată – gheață la mal și năboi. 

 

         In perioada de primăvară 

Râul Nistru  peste  normă  și a  constituit 100 - 150% (exceptie luna mai cu 50-70%); 

Râul Prut     peste  normă  și a  constituit 120 - 160%(exceptie luna mai cu 35-55%); 

Râurile mici din țară scurgerea a fost sub normă și a constituit 30 - 60%, din valorile medii          

multianuale. 

La mijlocul decadei a doua a lunei martie  în râurile Nistru și Prut a început fenomenul  

Apelor Mari de Primăvară. 

În râul Nistr în legătură cu scurgerea Apelor Mari de Primăvară și măririi deversării apei 

din Lacul de Acumulare Dnestrovsc pînă la 850 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei cu 2.0 – 

3.5 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.  

Volumul Apelor Mari de Primăvară în râul Nistru a fost aproape de normă și a 

constituit 1.9 km
3
 (norma 1.9 km

3
) - 100% din norma. 

În râul Prut în legătură cu scurgerea Apelor Mari de Primăvară a avut loc creșterea 

nivelului apei pe sectorul s. Criva – or. Costești cu circa 2.5 m. 

În legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stînca pînă la 100 

m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei cu 1.0- 2.0 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.  

Volumul Apelor Mari de Primavara în râul Prut a fost peste norma si a constituit 0.45 

km
3
(norma 0.4. km

3
) circa 112% din normă. 

În râul Dunărea, În legătură cu scurgerea Apelor Mari de Primăvară a avut loc creșterea 

nivelului apei pe segmentul portului Giurgiulesti cu 0.5-1.0 m. 

La sfârșitul  primei decade a lunii aprilie a început Debitul Ecologic.  

În râul Nistru în legătură cu scurgerea Debitului Ecologic și măririi deversării apei din Lacul 

de Acumulare Dnestrovsc pînă la 500 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.8 – 1.8 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.  

Volumul Viiturii Ecologice în râul Nistru a fost sub normă și a constituit 1.0 

km
3
(norma 1.9 km

3
) circa 53% din normă. 

În râul Prut în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costești-Stînca 

până la 480 m
3
/s a avut loc creșterea nivelului apei cu 1.6 – 3.6 m Apa s-a scurs în limitele albiei 

minore. 

 

In perioada de vara 

Râul Nistru  putin peste  normă  și a  constituit 80 - 130% (exceptie luna iunie cu 40-50%); 

Râul Prut   peste  normă  și a  constituit 110 - 160% (exceptie luna iunie cu 40-60%); 

Râurile mici din țară scurgerea a fost sub normă și a constituit 30 - 50%, din valorile medii          

multianuale. 

În prima decada a lunii iunie în râurile și bazinele acvatice din țară s-a atestat Seceta 

Hidrologică, care sa menținut până în decada a treia a lunii iunie. 

La sfârșitul decadei a treia a lunii iunie în legătură cu precipitațiile căzute în cursul 

superior al râului Nistru (Ucraina) și mărirerea deversării apei din Lacul de Acumulare 

Dnestrovsc până la 900 m
3
/s 
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a avut loc o viitură pluvială cu creșterea nivelului apei cu 0.5-3.0 m. Apa s-a scurs în limitele 

albiei minore.  

La mijlocul decadei a treia a lunii iulie s-a format o nouă viitură pluvială, cu mărirerea 

deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la  700 m
3
/s, dar din  Lacul de 

Acumulare Dubăsari până la 850 m
3
/s,  creșterea nivelului apei a constituit pe sectorul: 

- s. Naslavcea – or. Dubăsari 1.5-2.0 m; 

- or. Dubăsari – gura de vărsare a râului cu 1.0-2.5 m; 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

Volumul viiturii pluviale în râul Nistru a constituit circa 0.45 km
3
. 

În legătură cu precipitațiile căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a avut loc o 

viitură pluvială cu creșterea nivelului apei de 1.4 – 2.4 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

Volumul viiturii pluviale în râul Prut a constituit circa 0.27 km
3
. 

În legătură cu precipitațiile puternice și izolat foarte puternice căzute în republică  în râurile 

mici din țară s-a atestat creșterea nivelului apei cu  0.2 – 0.7 m., iar în unele localități au avut loc 

scurgeri intensive pe panta care au provocat inundații locale. 

La începutul primei decade a lunii iulie în râul Prut pe sectorul amonte de lacul de 

acumulare Costeşti-Stânca, a trecut maximul viiturii pluviale cu debitul de circa 740 m
3
/s, 

înregistrat la postul hidrologic din s. Şirăuţi.  

La mijlocul decadei a doua a lunii iulie s-a format o nouă viitură pluvială cu creşterea 

nivelului apei în secţiunea de măsurare a postului Şirăuţi de circa  3,15 m şi debitul maximal de 

circa 650 m
3
/s. 

Ambele viituri pluviale au provocat ieşirea apei în luncă  din raionele Briceni și Edineț. 

La sfârşitul  decadei a treia a lunii iulie s-a format o nouă undă de viitură pluvială de 

mărime mai mică, în secţiunea postului hidrologic din s. Şirăuţi cu creşterea nivelului apei de 

1.2 m şi debitul maximal de circa 400 m
3
/s. Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

În prima decadă a lunii august în râul Nistru în legătură cu micșorarea   deversării apei din 

Lacurile de Acumulare Dnestrovsc și Dubăsari până la 130 m
3
/s,  a avut loc scăderea nivelului 

apei cu 1.0-3.0 m. 

Volumul viiturii pluviale în râul Nistru a constituit circa 0.9 km
3
. 

În r. Prut s-a format o viitură pluvială cu creşterea nivelului apei în secţiunea de măsurare a 

postului hidrologic Şirăuţi de circa 1.2 m. şi debitul maximal de circa 590 m
3
/s. Apa s-a scurs în 

limitele albiei minore. 

Volumul viiturii pluviale în râul Prut a constituit circa 0.4 km
3
. 

În timpul viiturii pluviale, a fost mărit debitul de apă deversat din Lacul de Acumulare 

Costeşti-Stânca până la 440 m
3
/s. Creşterea generală a nivelului apei a constituit  1.0 – 3.0 m. 

Apa s-a scurs în limitele albiei minore. 

 

Perioada de toamna 

Râul Nistru  sub  normă  și a  constituit 60-80% 

Râul Prut     sub  normă  și a  constituit 60-90% 

Râurile mici din țară scurgerea a fost semnificativ sub normă și a constituit 15 - 20%, din 

valorile medii multianuale. 

La sfârșitul primei decade a lunii septembrie în râul Prut în legătură cu micșorarea 

debitului deversat din Lacul de Acumulare Costești-Stânca de la 106 m
3
/s pâna la 55.5 m

3
/s, a 

avut loc scăderea nivelului apei cu 0.5 – 1.2 m; 

La mijlocul decadei a treia a lunii noiembrie, în legătură cu racirea vremii, în rîuri şi bazine 

acvatice din ţară, a avul  loc procesul de formare a gheţii – gheaţă la mal şi năboi. 

 

 


