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La nr. ______________ din ______

BULETIN HIDROLOGIC

cu privire la situația hidrologică din râurile și bazinele acvatice
la 18 februarie 2019

Centrul Hidrologic a monitorizat și a evaluat starea resusrselor de apă de suprafață pentru
perioada rece a anului și prezintă:

Caracteristica Formațiunilor de gheață

În r. Prut:
În prima decadă a lunii februarie în râul Prut formațiunile de gheață au dispărut.
Formațiunile de gheață la data de 15 februarie se mențin în Lacul de Acumulare
Costești-Stânca sub formă de pod de gheață cu fisuri și îmbibat cu apă cu grosimea de
circa 5 cm.

În r. Nistru:
În prima decadă a lunii februarie în râul Nistru formațiunile de gheață au dispărut.
Formațiunile de gheață la data de 15 februarie se mențin în Lacul de Acumulare Dubăsari
sub formă de pod de gheață îmbibat cu apă și apă peste gheață cu grosimea de circa 4 cm.

În râurile mici:
În râurile mici din Republica Moldova formațiunile de gheață lipsesc.

La data de 15 februarie formațiuni de gheață cu diferite grosimi se mentin în lacurile de
acumulare din țară.

Caracteristica rezervelor de apă din zăpadă

Stratul stabil de zăpadă în iarna 2018-2019 în bazinile hidrografice a râurilor din țară
s-a format la începutul decadei a doua a lunii decembrie 2018.
La data de 15 februarie 2019 stratul de zăpadă din țară lipsește.
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Conținutul de apă din zăpadă:
- în cursul superior al râului Nistru (Ucraina) constituie 4 mm. (valoarea medie

multianuală a rezervei de apă din zăpadă constituie 38 mm);
- în cursul superior al râului Prut (Ucraina) circa 11 mm (valoarea medie multianuală a

rezervei de apă din zăpadă constituie 42 mm).

Valoarea medie multianuală a rezervei de apă din zăpadă la începutul Apelor Mari de
Primăvară pe teritoriul Republicii Moldova, constituie;
- în partea de nord 20-30 mm;
- în partea centrală 10-20 mm;
- în partea de sud 5-10 mm.

Informații privind nivelurile apei în Lacurile de Acumulare de râurile Nistru și Prut

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.

Lacul de acumulare Dnestrovsc (r. Nistru, Ucraina)
Nivelul apei este mai jos de cît NNR cu 1.45 m, volumul liber al Lacului de
Acumulare Dnestrovsc pînă la atingerea cotei NNR este de circa 217 mln. m3.

Lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru,)
Nivelul apei se menține aprope de NNR.

Lacul de acumulare Costești-Stînca (r. Prut)
Nivelul apei este mai jos de cît NNR cu 2.85 m,volumul liber al Lacului de
Acumulare Costești-Stînca pînă la atingerea cotei NNR este de circa 156 mln. m3.

Dinamica Apelor Mari de Primăvară sunt în raport direct atât cu evoluția condițiilor
hidrometeorologice din munții Carpați cât și celor din teritoriul Republicii Moldova.

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.

Șef Centrul Hidrologic Valeriu CAZAC


