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Regimul hidrologic s-a caracterizat astfel:

1. Cuantumul scurgerii lunare a apei rflurilor in raport cu media lunari multianuald a fost:
Rfful Nistru pe sectoarele:

- s. Naslavcea - or. Dubdsari - 55 - 65 %;

- or. Dubdsari - or. Bender - 60 - 70 %;

- or. Bender - s. Talmaza - 60 - 65 %.

RAul RIut - 20 - 30 %.

Riul Ciinari 50 % .

RAul Vilia - 40 - 45 %.

RAurile Botna qi Icheli - circa25 oh.

Rdul Prut constituit pe sectoarele:

- s. Criva - or. Costeqti - 85 - 90 %;

- or. Costeqti - or. Ungheni - 70 - 80%;

- or. Ungheni - or. Cahul - 80 - 90 %.

- or. Cahul - s. Brinza - 70 - 80%.

2. Starea gi evolufia cantitativi a apelor de suprafafi.

Riul Nistru
La sfhrgitul decadei a doua a lunii din cauza oscila{iei deversdrii apei din lacul de acumulare
Dnestrovsk de la 100 m3is pdnl la 320 m'ls, prerenlei podului de gheala qi a zdporului de gheafd,

pe sectorul s. Naslavcea - or. Camenca a avut loc creqterea nivelului apei cu 1.00 - 2.00 m. Apa
s-a scurs in limitele albiei minore.
La mijlocul decadei atreia a lunii in legdturd cu mdrirea deversdrii apei din lacul de acumulare
Dubdsari pdnala260 m'ls a avut loc cregterea nivelului apei pe sectorul or. Dubdsari - s. Talmaza
cu 0.50 - 1.0 m. Apa s-a scurs in limitele albiei minore.

RAul Prut

La sfAr;itul decadei a doua a lunii in legdturd cu procesul de formare a ghelii gi formare a
zdpoarelor de gheald in aval de post, pe sectorul s. Criva - s. $irdufi a avut loc cregterea nivilului
apei cu 0.40 - 0.70 m fdrd urmdri negative.
La sfAr;itul decadei a doua a lunii in legdturd cu procesul de formare a ghelii Ei formare a
zdpoarelor de gheatd in amonte de post pe sectorul s. Leuqeni - s. Brinza s-a observat scdderea
nivelului apei cu 0.40 - 0.70 m.
La inceputul decadei a treia a lunii in legdturi cu incdlzirea vremii, s-a inceput distrugerea
treptatd a ghefii, care a provocat creqterea nivelului apei pe sectorul or. Ungheni - s. Brinza cu
0.40 - 0.80 m fbrd urmdri nesative.

3. Starea ghe{ii pe riuri;i lacuri

La sfirgitul primei decade a lunii ianuarie in legdturd cu rdcirea vremii pe unele rduri mici qi

bazine de apa din lard a arut loc aparilia primelor formafiuni de gheald - gheafd la mal gi ndboi,
iar izolat instalarea podului de gheafd. Gheafa a fost subfire, iesirea pe ea aprezentat pericol.



' La mijlocul decade a doua a lunii a continuat procesul de formare a ghefii, iar pe unele sectoarp
a fost instalat podul de gheafd. Gheafa a fost sublire, ieqirea pe ea aprezentat pericol.
Au fost aten{ionafi pdrinfii care au copii minori, cdt qi amatorii pescuitului sd fie prudenfi.
Grosimea ghefii pe lacuri de acumulare a constituit 5 - l0 cm, iar pe rdurile Nistru, Prut qi rdurile

mici grosimea ghefii a fost 3 -7 cm.
La sfAr;itul decadei a treia a lunii in legdtura cu incdlzirea vremii a awt loc distrugercateptatd
a formafiunelor de gheald. Gheafa a fost fragild qi imbibati cu apd, ieqirea pe ea a prezentat
pericol.
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