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BULETIN HIDROLOGIC

cu privire la Apele Mari de Primăvară
la 18 februarie 2019

Centrul Hidrologic a monitorizat și a evaluat starea resusrselor de apă de suprafață și
propune prognoza evoluției Apelor Mari de Primăvară.

Аpele Mari de Primăvară (AMP) – fenomen hidrologic ce se caracterizează prin creşteri lente
de nivel al apei în râu, în anotimpul primăvara, care se repetă relativ periodic aproximativ în
aceieași perioadă, condiţionat de topirea zăpezilor şi ploi, consecinţă a AMP pot fi inundate
terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor.

Ţinând cont de specificul iernii 2018-2019 caracterul Apelor Mari de Primăvară va fi determinat
de evoluția proceselor meteorologice şi hidrologice (de cantitatea si intensitatea precipitaţiilor
şi evoluția temperaturii aerului).
Volumul scurgerii Apelor Mari de Primăvară în anul 2019 se prognozează mai jos de valorile
medii multianuale. Frecvenţa acestor valori se înregistrează odată în 4 ani (r.Nistru) şi odată în
5 ani (r.Prut).

Volumul AMP în r. Nistru se prognozează 0.8-1.2 km3 (norma – 1.9 km3).
Volumul AMP în r. Prut se prognozează 0.30-0.4 km3 (norma – 0.40 km3).
Volumul AMP in r. Raut se prognozeaza 0.02 km3 (norma 0,09 km3).

În restul râurilor mici din țară volumul scurgerii Apelor Mari de Primăvară este prognozat de
circa 20-30% din valoarile medii multianuale.

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.
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Volum liber în lacurile de acumulare Costești-Stînca este de circa 156 mln. m3.
Nivelu de Retentie este cu - 2.85 m mai jos de NNR.

Volumul liber in Lacul de Acumulare Dnestrovsc este de circa 217 mln. m3.
Nivelu de Retentie este cu -1.45 m mai jos de NNR.

Astfel volumul liber al cuvetelor lcurilor de acumulare Costești-Stânca și Dnestrovsc sunt
disponibile de a acumula și tranzita AMP în regim normal.

Nivelul Normal de Retenție (NNR) - element al unui lac de acumulare corespunzător
celei mai ridicate cote a nivelului apei în lac, în cursul unei expluatări normale.

Începutul Apelor Mari de Primăvară atît în râurile Nistru si Prut cît și în râurile mici şi
cursurile intermitente din țară se prognozează în decada a treia a lunii februarie.

Fenomenul va decurge cu valuori sub norma multianuală, cauza find atât rezervele mici de
apă din zapadă în cursul superior al râului Nistru și Prut (Ucraina) și topirea totală a zăpezii pe
teritoriul Moldovei pâna la 10 februarie, cât și lipsa precipitațiilor la data prezentarii
Buletinului Hidrologic.
Evoluția și caracterul Apelor Mari de Primăvară va depinde de precipitaţiile căzute și de
evoluția condițiilor meteorologice.
Centrul Hidrologic va interveni cu prognoze suplimentare reieșind din evoluția situației
hidrometeorologice.

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.
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