
Caracteristica regimului hidrologic pe teritoriul Republicii Moldova 

 în perioada de vară a anului 2022 

Regimul hidrologic al apelor de suprafață pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada de 

vară a anului 2022 s-a caracterizat diferit. 

Pe parcursul lunii iunie, iulie și august din cauza lipsei precipitațiilor și temperaturilor 

ridicate în munții Carpați din Ucraina, cât și pe teritoriul Republicii Moldova în regimul 

hidrologic s-au observat niveluri scăzute ale apei. Scurgerea apei în râul Prut, Nistru și râurile 

mici a fost sub normă din valorile medii multianuale lunare, iar unele râuri au secat. Din cauza 

situației create în perioada de vară Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis avertizări 

hidrologice privind scurgerea scăzută, atenție secetă - Cod Galben, avertizare de secetă - Cod 

Portocaliu și urgență de secetă - Cod Roșu. 

În figura 1 este prezentată model de hartă cu codurile pentru perioada din 22-29 iulie în 

râurile Republicii Moldova.  

 

Fig. 1 Hartă cu  codurile emise pentru perioada din 22-29 iulie 

 

IUNIE 

RÂUL NISTRU: În prima decadă a lunii iunie în legătură cu oscilația deversării apei din 

Lacul de acumulare Dnestrovsk de la 130 m
3
/s până la 160 m

3
/s, pe sectorul s.Naslavcea-

or.Camenca a avut loc variația nivelului apei cu 0.20-0.80 m.  

În decada a treia a lunii în legătură cu oscilația deversării apei din Lacul de acumulare 

Dnestrovsk de la 110 m
3
/s până la 170 m

3
/s, pe sectorul s.Naslavcea-or.Camenca a avut loc 

variația nivelului apei cu 0.30-1.10 m.  

Scurgerea apei pe acest sector s-a caracterizat cu 45 – 55 % din valorile medii 

multianuale lunare. 



 

Deversarea medie lunară de apă din lacul de acumulare Dubăsari a fost de 140  m
3
/s, ce a 

constituit aproximativ 40% din valorile medii multianuale lunare.  

La mijlocul decadei a doua a lunii în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de 

acumulare Dubăsari de la 120 m
3
/s pâna la 170 m

3
/s, pe sectorul or.Dubăsari- s.Răscăieți  a avut 

loc creșterea nivelului apei circa 0.40 m. 

La sfârșitul decadei a treia a lunii în legătură cu micșorarea deversării apei din lacul de 

acumulare Dubăsari de la 170 m
3
/s pâna la 95.0 m

3
/s a avut loc scăderea nivelului apei pe 

sectorul or.Dubăsari-s.Răscăieți cu 0.30 – 0.70 m. Debitul mediu de apă la postul hidrometric 

Bender a fost de 135 m
3
/s constituind 43 % din valorile medii multianuale lunare. 

RÂUL PRUT: La începutul decadei a doua a lunii în legătură cu precipitațiile căzute în 

cursul superior al r.Prut (Ucraina), pe sectorul s.Criva- or.Costești a avut loc creșterea nivelului 

apei cu circa 0.50 m. 

        Scurgerea apei pe acest sector s-a caracterizat cu debitele de apă 35.0 – 40.0 m
3
/s ce au 

constituit 30 – 40 % din valorile medii multianuale lunare. 

 
Pe sectorul or.Costești-or.Ungheni pe parcursul lunii schimbări esențiale nu s-au observat, iar pe 

sectorul or.Ungheni-s.Brînza a continuat scăderea nivelului apei cu 0.50 – 0.70 m. Scurgerea 

apei pe acest sector a constituit 25 – 30 % din valorile medii multianuale lunare. 

RÂURILE MICI: Pe parcursul lunii regimul hidrologic al râurilor mici s-au menținut 

nivelurile apei scăzute, cu excepția afluenților de stânga al r.Nistru (Iagorlîc, Beloci, Camenca). 

Scurgerea apei a fost mai joasă de normă și a constituit: Botna, Vilia, Cubolta 5– 15 %; Răut, 

Căinari, Ichel, Ciorna 30 – 35 %; Iagorlîc, Beloci, Camenca 60 – 75 %.   

 



IULIE 

RÂUL NISTRU: În prima decadă a lunii în legătură cu micșorarea deversării apei din 

Lacul de acumulare Dnestrovsk de la 140 m
3
/s până la 110 m

3
/s, pe sectorul s.Naslavcea-

or.Camenca a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.30-0.70 m, nivelurile apei s-au menținut 

stabile până la sfârșitul lunii. Scurgerea apei pe acest sector a constituit aproximativ 40 % din 

valorile medii multianuale lunare. 

 

Deversarea medie al apei din lacul de acumulare Dubăsari a fost de 128 m
3
/s,  ce a 

constituit aproximativ 40 % din valorile medii multianuale lunare. 

La începutul primei decade a lunii iulie în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de 

acumulare Dubăsari de la 110 m
3
/s până la 185 m

3
/s, pe sectorul or.Dubăsari- s.Răscăieți  a avut 

loc creșterea nivelului apei cu 0.20 – 0.50 m. 

Începând cu sfârșitul primei decade a lunii și până la sfârșitul lunii din cauza micșorării 

treptate a deversări apei din lacul de acumulare Dubăsari de la 185 m
3
/s pâna la 100 m

3
/s, pe 

sectorul or.Dubăsari-s.Talmaza a avut loc scăderea nivelului apei cu 0.40 – 0.70 m. 

RÂUL PRUT: Pe parcursul primei decade a lunii iulie în legătură cu precipitațiile căzute 

în cursul superior al r.Prut (Ucraina), pe sectorul s.Criva- or.Costești a avut loc variația nivelului 

apei cu 0.10 – 0.30 m. Începând cu sfârșitul primei decade și până la sfârșitul lunii nivelul apei 

pe sectorul dat a fost în scădere cu circa 0.40 m. Scurgerea apei pe acest sector a fost scăzută ce a 

constituit 20 – 25 % din valorile medii multianuale lunare. 

 

Pe parcursul lunii iulie din cauza menținerii deversării apei din Lacul de Acumulare 

Costești-Stâncă circa 40.0 m
3
/s, pe sectorul or.Costești-s.Brînza în regimul hidrologic schimbări 

esențiale nu s-au observat. Scurgerea apei pe acest sector a constituit aproximativ 30 % din 

debitul mediu lunar. 



RÂURILE MICI: Pe parcursul lunii regimul hidrologic al râurilor mici s-au menținut nivelurile 

apei scăzute, cu excepția unor râuri mici afluenți de stânga al r.Nistru (Beloci, Camenca). 

Scurgerea apei pe râurile mici a constituit: Botna, Vilia, Cubolta – 0 – 10%; Răut, Căinari, Ichel, 

Ciorna, Iagorlîc – 10 – 25%; Beloci, Camenca – aproximativ 70%. 

La începutul decadei a treia a lunii iulie în urma observațiilor vizuale s-a constatat că unele 

sectoare ale râurilor: Căldărușa, Delia, Nîrnova, Sărata, Tigheci, Ciulucul Mare, Soloneț, 

Cogâlnic (afl. r. Răut), Cula, Cușmirca, Bîcovăț, Lunga, Lunguța, Salcia Mare, Cahul au secat. 

 

Fig.2. r.Ciulucul Mare -s.Ratuș 

 

Fig.3. r.Nîrnova – s.Leușeni 

AUGUST 

RÂUL NISTRU: La mijlocul decadei a doua a lunii, în legătură cu mărirea deversării 

apei din Lacul de acumulare Dnestrovsk de la 113 m
3
/s până la 140 m

3
/s, pe sectorul 

s.Naslavcea-or.Camenca a avut loc creșterea nivelului apei cu 0.20-0.60 m.  

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

acumulare Dnestrovsk de la 110 m
3
/s până la 125 m

3
/s, pe sectorul s.Naslavcea-or.Camenca a 

avut loc variația nivelului apei cu 0.10-0.50 m. Scurgerea apei pe acest sector în luna august s-a 

caracterizat cu debitele de apă 130 – 180 m
3
/s, ce a constituit 40 – 50 % din valorile medii 

multianuale lunare. 
 



 

Deversarea medie lunară a apei din lacul de acumulare Dubăsari a fost de 120 m
3
/s și a 

constituit aproximativ 40% din valorile medii multianuale lunare. 

În aval de lacul de acumulare Dubăsari pe parcursul lunii din cauza variației nesemnificative a 

deversării apei,  în regimul hidrologic nu s-au observat schimbări esențiale. Debitul mediu de apă 

la postul hidrometric Bender a fost de 118 m
3
/s, ce a constituit circa 42 % din valorile medii 

multianuale lunare. 

RÂUL PRUT: La sfârșitul decadei a doua a lunii, în legătură cu precipitațiile căzute în 

cursul superior al r.Prut (Ucraina), pe sectorul s.Criva- or.Costești a avut loc creșterea nivelului 

apei cu 0.55-0.65 m. 

La sfârșitul decadei a doua a lunii, în legătură cu precipitațiile căzute în cursul superior al 

r.Prut (Ucraina), pe sectorul s.Criva- or.Costești a avut loc creșterea treptată a nivelului apei 

circa 0.40 m, ulterior, la mijlocul decadei a treia tot pe acest sector s-a observat scăderea 

nivelului apei circa 0.50 m. Scurgerea apei pe acest sector s-a caracterizat cu debitul de apă 30.0 

m
3
/s, ce a constituit  40 % din valorile medii multianuale lunare. 

 

În râul Prut în aval de Lacul de acumulare Costești-Stânca pe parcursul lunii în regimul 

hidrologic nu au avut loc schimbări esențiale. Scurgerea apei pe acest sector s-a caracterizat cu 

30 – 40 % din valorile medii multianuale lunare. 

RÂURILE MICI: Regimul hidrologic s-a caracterizat prin niveluri scazute ale apei, cu 

excepția unor râuri mici afluenți de stânga al r.Nistru (Beloci, Camenca). Scurgerea apei a 

constituit: Vilia, Draghiște, Răut, Căinari, Cubolta, Botna – 10 – 30%; Ciorna, Ichel, Iagorlîc – 

30 – 40%; Beloci, Camenca – aproximativ 90%. 

 


