
29 IUNIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A  DUNĂRII

         

Ziua Internațională a Dunării este aniversată anual, la 29 iunie. Evenimentul marchează 

semnarea, la Sofia, în Bulgaria, la 29 iunie 1994, a Convenției privind cooperarea 

pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (ICPDR). Documentul asigură 

cooperarea dintre guverne, organizații non-guvernamentale, instituții de cercetare și 

industrie, această dată fiind marcată la nivel internațional la propunerea țărilor dunărene 

și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția  Fluviului Dunărea. 

Ziua internațională a Dunării pentru anul  2019  este sărbătorită sub genericul: 

„Să devii activ pentru o Dunăre mai sigură!”. 



 

Dunărea este al doilea fluviu ca lungime 

din Europa (după Volga). Izvorăște din 

Munții Pădurea Neagră (Germania) sub 

forma a două râuri numite Brigach și 

Breg ce izvorăsc de sub vârful Kandel 

(1241m) și se unesc în orașul 

Donaueschingen (altitudine: 678 m)la 

cca 1 km est de castelul Fürstenberg. 

Dunărea curge către sud-est, pe o 

distanță de 2.858 km, până la Marea 

Neagră. 

 La vărsarea fluviului în Marea Neagră s-a format Delta Dunării. Dunărea este un 

important drum fluvial internațional, curgând prin 10 țări (Germania, Austria, Slovacia, 

Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina) și are 

afluenți din alte șapte țări. Trece prin patru capitale de stat: Viena, Bratislava, Budapesta 

și Belgrad. 

 

Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 km2, care reprezintă 8% din 

teritoriul Europei, aici trăind 10% dintre europeni. Rețeaua hidrografică a bazinului 

dunărean este alcătuită din aproximativ 120 râuri importante. Cel mai lung este Tisa 

(965 km), afluentul cu debitul cel mai mare este Sava, iar afluentul cu cel mai mare 



bazin hidrografic este tot Tisa. Doi afluenți importanți au același nume: râul Morava din 

Slovacia și râul Morava din Serbia. 

Moldova este una dintre cele mai mici țări din bazinul Dunării, dar Dunărea atinge 

punctul de sud al Moldovei pentru aproximativ 340 de metri. Pituresque Moldova deține 

peste 12.500 km² din bazinul hidrografic al Dunării, incluzând 8.300 km² din sub-

bazinul râului Prut, 3300 km² de submarin al râului Yalpugh și 900 km² din 

subacumulul râului Cahul. 

 

Râul Prut este afluentul stâng al Dunării. 

Îşi ia începutul de pe versantul de sud-est 

a vf. Goverla, la 15 km spre sud-sud-vest 

de s. Vorohta, în masivul montan al 

Carpaţilor Păduroşi Cernogora; 

debuşează în r. Dunărea de pe malul stîng 

la 164 km de la gura acestea, la 0,5 km 

spre sud-vest de s. Giurgiuleşti. 

De-a lungul cursului traversează la început regiunea Cernăuţi a Ucrainei, apoi prezintă o 

frontieră naturală între Republica Moldova şi România. 

 

 Lungimea râului este de 967 km, suprafaţa bazinului de recepţie - 27540 km2, căderea 

râului - 1577 m, panta medie - 1,63‰, coeficientul de meandrare 2,1 (fig. 3.58-3.60). 



 Afluenți principali: 

Dreapta: Turka (41 km), Cerneava (63 km), Beleluia (30 km), Sovitsa (39 km), Staraia 

Graniţa (33 km), Ryngaci (42 km), Cerlena (36 km), Vilia (50 km), Lopatnic (57 km), 

Racovăţ (67 km), Ciuhur (90 km), Camenca (93 km), Gîrla Mare (40 km), Delia (30 

km), Nîrnova (49 km), Lăpuşna (70 km), Sărata (59 km), Tigheci (43 km) ; 

Stânga: Liucika (56 km), Ceremoş (80 km), Derelui (24 km), Başeu, Jijia, Elanului.  

Afluenții fluviului îi influențează regimul doar în perioada primăverii, când are loc 

topirea zăpezilor.Pe tot cursul său râul are o luncă inundabilă proeminentă, care este 

destul de vastă în raioanele de sud. De-a lungul întregului său curs Prutul este 

împrejmuit de păduri inundabile, care în anii cu debitul mare se inundă complet. Parţial 

din acest motiv şi, de asemenea, datorită faptului că Prutul a fost mulţi ani sub control 

de frontieră strict, flora şi fauna s-a păstrat aici aproape în întregime. Lunca inundabilă a 

Prutului este deosebit de bogată în diverse soiuri de raţe, bîtlani. De-a lungul cursului 

inferior al râului, în cele mai mari lacuri naturale din ţară, la fel ca altădată, este mult 

peşte. În ultimii ani din cauza controlului redus de la frontieră şi scoaterii gardurilor 

ghimpate de-a lungul întregii frontiere, Prutul a devenit mai accesibil atât pentru turişti, 

cât şi pentru localnici. 

 

Prutul este foarte frumos pe tot cursul său: la Nordul Moldovei datorită toltrelor din 

preajma râului şi numeroaselor defileuri pitoreşti din raioanele Briceni, Rîşcani, Edineţ; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Prim%C4%83var%C4%83


la Sud, datorită luncilor inundabile vaste şi lacurilor naturale dens populate cu păsări şi 

amfibii. Anume aici se afla una dintre rezervaţiile naturale - „Prutul de Jos”. Foarte 

pitoreşti sunt pantele abrupte, întretăiate de numeroase râpi de pe malurile străvechi ale 

Prutului, până la care milioane de ani în urmă ajungea apa Prutului. Acestea se 

reliefează mai ales în raioanele Făleşti, Hînceşti şi Cahul.  

Cursul Prutului este rapid şi încetineşte numai în locurile extinderii şi la numeroase 

curbe şi meandre şerpuitoare. În multe locuri pot fi observate multiple vîrtejuri. 

Studierea regimului hidrologic al râului Prut, al doilea râu după mărime şi importanţă  

în Republica Moldova, se efectuează în trei ţări: Ucraina - la posturile hidrometrice de 

la localităţile Iaremcea, Kolomiya, Usterichi, Cutî, Cernăuţi; în România - la posturile 

hidrometrice de la Rădăuţi, Ungheni, Drînceni, Fălciu, Oancea; în Moldova - la 

posturile active şi în prezent –Lipcani, Şirăuţi,  Branişte, Ungheni, Leuşeni, Leova, 

Cantemir, Cahul, Brînza, Giurgiulești.  

Bazinul hidrografic Prut 

 

 



Mersul anual al nivelurilor de apă se caracterizează prin creşteri primăvara, condiţionate 

de topirea zăpezilor şi viituri frecvente de vară - căderea ploilor puternice. Pentru 

perioada de toamnă sunt specifice niveluri mai joase şi mai stabile, care la rândul său, 

uneori, tot sunt încălcate de viituri pluviale. Nivelul maxim de apă se observă în 

perioada viiturilor pluviale, care se formează, în special în partea montană a bazinului, 

unde cad cca. 1000 mm de precipitaţii pe an. Înălţimea medie a nivelurilor înalte peste 

NAS constituie 1,2-5,7 m. Viituri deosebit de mari pot fi considerate cele, care au avut 

loc în 1911, 1913, 1932, 1941, 1948, 1949, 1955, 1969, 1973, 1991, 1994 şi 2006, 

2008,2010. 

 

 Inundaţiile catastrofale din 2008 şi cele din anul 2010 confirmă necesitatea 

imperativă a unor acţiuni în vederea diminuării impactului calamităţilor naturale asupra 

oamenilor şi economiei Moldovei. Ca valoare viitura din iulie – august 2008 pentru râul 

Prut a avut caracter de viitură istorică. Cauza principală care a produs viiturile din iulie-

august 2008 este una naturală,  fiind determinate atât de cantităţile deosebit de mari de 

precipitaţii care au căzut în decada a treia a lunii iulie, îndeosebi în bazinul cursului 

superior al râului Prut (Ucraina). Analizând graficul debitului mediu pentru anii 2008 și 



2010 la Posturile Hidrologice P/H Șirăuți și P/H Ungheni observăm abateri mari de la 

normă aceasta explicând cauzele inundatiilor. 

 

 

 

 

Seceta, ca fenomen natural distructiv, are un puternic impact asupra calităţii vieţii 

populaţiei. Astfel, în plan economic, acest fenomen natural extrem afectează, în primul 

rând, producţia agricolă şi pune în pericol securitatea alimentară a oamenilor. 

Simultan, seceta determină reducerea efectivelor de animale, scăderea producţiei de 

energie electrică în hidrocentrale, disfuncţii în alimentarea cu apă a localităţilor etc. 

Din punct de vedere social, seceta generează sărăcie, în special în rândul populaţiei 

rurale, datorită crizelor financiare, la început la nivel de familie, de comunitate, apoi, 



prin extindere, la nivel regional sau naţional. De asemenea, seceta, însoţită în perioadele 

calde ale anului de temperaturi înalte, pune în pericol desfăşurarea activităţilor umane şi 

afectează starea de sănătate a populaţiei. 

În ultima perioadă ani secetoși au fost anii 2011, 2012, 2015 și 2016, drept exemplu 

denotă diagrama P/H Șirăuți de mai jos observând abateri mari de la normă. 

 

  

Deşi Dunărea este cunoscută ca "Dunărea albastră", în cele mai multe locuri, apa ei 

este departe de a fi albastră. În ultimele decenii au fost construite multe baraje şi 

ecluze care întrerup curgerea naturală a fluviului în maiestuoasa sa călătorie către 

Marea Neagră.La acestea se adaugă faptul că problemele legate de poluarea ce 

periclitează bogata sa biodiversitate şi extinsele amenajări teritoriale, cauzează 

inundaţii şi secete în multe locuri. 

Oamenii de pe întreg traseul Dunării depind de acest fluviu pentru sursele lor de 

existenţă. O valoroasă resursă economică, fluviul nu numai că oferă locuri de 

muncă, dar oferă şi o alternativă ecologică la drumuri. Şi fluviul a conectat o 

varietate de culturi din regiune, influenţând şi inspirând oamenii de-a lungul 

istoriei. 

Astăzi, această inspiraţie aduce împreună multele ţări din regiunea Dunării ce 

conlucrează cu organizaţiile de specialitate pentru o Dunăre mai bună, mai 

albastră,  pentru multe generaţii viitoare. Apele râului Dunărea este un element de 

bază pentru dezvoltarea economică şi socială. Ea prezintă în sine valoare 
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economică, de acea fiecare unitate de apă trebuie folosită eficient şi raţional. 

Apa este componentul cel mai dinamic al mediului natural  şi prezintă prin sine cea 

mai importantă resursă naturală.   

 

                                                          

Centrul Hidrologic 


