
 

Buletin Hidrologic 

pentru luna iunie 2020 

 
Regimul hidrologic al lunii iunie s-a caracterizat astfel: 

 

                                              Scurgerea apei în râuri a fost: 

 

        Râul Nistru  sub normă  și a  constituit pe sectoarele: 

-     s.   Naslavcea -  or. Dubăsari  -  230 - 270%; 

-     or. Dubăsari   -  or.  Bender    -  235 - 240%; 

-     or. Bender     -   s.  Talmaza    -  225 - 230%; 

-     s.   Talmaza   -   s.  Tudora      -  220 - 225%, din volumul mediu multianual.   

 

            Râul   Răut    a fost  semnificativ mai   joasă  de  normă   şi a constituit  20-40%. 

         Râul   Bâc      a  fost  semnificativ mai  joasă  de  normă   si a constituit  20-30% . 

 

Râul Prut   sub  normă  și a  constituit pe sectoarele: 

-  s. Criva        – or. Costești     -    350 - 450%; 

-  or. Costești  – or. Ungheni     -    250 - 300%; 

-  or. Ungheni – or. Cahul         -    150 - 200%; 

-  or. Cahul     – s.  Giurgiulești -   100 - 120%, din volumul mediu multianual.   

 

Centrul Hidrologic a monitorizat evoluția și starea resusrselor de apă de suprafață din rețeaua 

hidrografică pentru luna iunie. 

 

Râul Nistru 

La începutul decadei a treia a lunii iunie în legătură cu precipitațiile puternice şi foarte puternice 

căzute în cursul superior al râului Nistru (Ucraina), s-a format o viitură pluvială, care a contribuit 

la mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc până la 2000 m
3
/s, și a provocat 

creșterea nivelului apei pe sectorul: 

- s.Naslavcea – or. Râbnița cu 2.80 -3.70 m.; 

- or. Râbnița – or. Dubăsari cu 1.2-1.5 m, 

faţă de nivelul anterior viiturii. 

 

La începutul decadei a treia a lunii iunie în legătură cu  mărirea deversării apei din Lacul de 

Acumulare Dubăsari până la 1800 m
3
/s, a avut loc creșterea nivelului total a apei pe sectorul: 

-  or. Dubăsari – s. Talmaza cu 3.30 -4.40 m, 

faţă de nivelul anterior viiturii. 

 

A avut loc ieşirea apei în lunca râului Nistru, inundarea terenurilor agricole şi subinundarea 

gospodăriilor aferente râului. 

 

Râul Prut 

La începutul decadei a treia a lunii iunie în legătură cu precipitațiile puternice şi foarte puternice 

căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina), s-a format o viitură pluvială cu creșterea totală a 

nivelului apei pe sectorul: 

- s. Criva – or. Costești cu 5.10 – 6.5 m, 

faţă de nivelul anterior viiturii.  

 

Volumul total al viiturii pluviale şi aportul către lacul de acumulare Costești-Stânca a constituit 

circa 650-700 mil. m
3
. Ce a favorizat creșterea nivelului apei în lacul de acumulare Costești-

Stânca cu 3.5 m. 

 

La sfârţitul decadei a treia a lunii iunie în legătură cu încetarea  precipitațiilor în cursul superior al 

râului Nistru (Ucraina)  a avut loc scăderea nivelului apei pe sectorul: 

- s. Criva – or. Costești cu 5.4 – 6.8 m. 

faţă de nivelul maxim, înregistrat la posturile hidrologice. 



Nivelul în lacul de acumulare Costești-Stânca a scăzut cu 1.5 m, faţă de nivelul maximal. 

 

 

 

La sfârșitul decadei a doua a lunii iunie în legătură cu decizia subcomisiei a Nodului Hidrotehnic 

Costești-Stânca de a mări deversarea apei din Lacul de Acumulare până la 630 m
3
/s, a avut loc 

creșterea nivelului apei pe sectorul: 

-  or. Costești – or. Ungheni cu 3.1 - 4.9 m; 

- or. Ungheni – or. Leușeni  cu 2.9 – 4.7 m; 

- or. Leușeni   - s. Brânza     cu 1.5 – 2.0 m, 

față de nivelul anterior viiturii. 

 

A avut loc ieşirea apei în lunca râului Prut, inundarea terenurilor agricole şi subinundarea 

gospodăriilor aferente râului. 

 

Râurile Mici 

 

La mijlocul decadei a doua a lunii iunie ]n legătură cu căderea precipitațiilor puternice, izolat 

averselor de ploaie a avut loc creșterea nivelului apei în râurile mici din țară cu 0. 3 – 0.7 m. 

 

Sau format scurgeri intensive pe pante cu inundații locale. 

 

Administrația Publică locală, agenți economici în subordinea cărora se află lacuri de acumulare 

au fost informați şi avertizați să atragă atenție la starea barajelor, podurilor şi canalelor de 

evacuare a apei. 

 

 

Şeful interimar al Centrului Hidrologic                       V. Cereş 


