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Regimul hidrologic s-a caracterizat astfel:
1. Cuantumul scurgerii lunare a apei râurilor în raport cu media lunară multianuală a
fost:
Râul Nistru pe sectoarele:
- s. Naslavcea - or. Dubăsari - 60.0 – 70.0 %;
- or. Dubăsari - s. Talmaza
- 60.0 – 65.0 %.
30.0 – 60.0 %;
Râurile Răut, Botna, Ciorna a fost mai joasă de normă şi a constituit
a fost aproape de normă și a constituit
75.0 – 95.0 %;
Râurile Camenca, Beloci
a fost peste normă și a constituit
150 – 170 %.
Râul Vilia, Ichel
Râul Prut scurgerea a constituit pe sectoarele:
- s. Criva
- or. Costești
- 45.0 – 50.0 %;
- or. Costești - or. Ungheni
- 40.0 – 50.0%;
- or. Ungheni - or. Cahul
- 45.0 – 50.0 %.
2. Starea și evoluția cantitativă a apelor de suprafață.
Râul Nistru
La mijlocul decadei a doua a lunii septembrie în legătură cu mărirea deversării apei din
lacul de acumulare Dnestrovsk de la 110 m3/s până la 260 m3/s a avut loc creșterea nivelului
apei pe sectorul s.Naslavcea – or.Dubăsari cu 0.50-1.00 m. Apa s-a scurs în limitele albiei
minore.
La mijlocul decadei a treia a lunii în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de
acumulare Dnestrovsk de la 110 m3/s până la 270 m3/s a avut loc creșterea nivelului apei pe
sectorul s.Naslavcea – or.Dubăsari cu 0.50-1.10 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
Începând cu decada a doua și până la sfârșitul decadei a treia a lunii septembrie în
legătură cu mărirea treptată a deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari de la 130 m3/s
până la 220 m3/s, pe sectorul or.Dubăsari – s.Talmaza a avut loc o creștere totală a apei ce a
constituit cu 0.50-0.70 m.
Râul Prut
La începutul decadei a treia a lunii septembrie în legătură cu stabilirea etiajului de toamnă
și lipsa precipitațiilor, în bazinul râului Prut s-a emis scurgere scăzută, care s-a menținut
până la sfârșitul lunii.
Râurile mici
Pe parcursul lunii septembrie în regimul hidrologic al râurilor mici nu a avut loc schimbări
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