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Raport
Conform demersului din 17.01.2017 cu privire la studierea formaţiunilor
de gheaţă, precum şi efectuarea lucrărilor de mentenanţă la P/H automatizate
Leova,Cantemir, Cahul, Brânza, Giurgiuleşti.
În perioada 18-19.01.2017 lucrările au fost efectuate de către specialiştii:

Specialist principal al Centrului Monitoring Hidrologic D. Cojocaru
Inginer coordonator al Centrului Monitoring Hidrologic D. Prepeliţă

au efectuat lucrări conform Demersului, rezultatele sunt descrise în anexele
Raportului dat.

Cazac V.
Şeful Direcţiei Hidrologie
23.01.2017

P/H Leova
1. S-a constatat: Postul hidrologic Leova este în stare nesatisfăcătoare,
construcţia de beton a postului este deteriorata, rigla postului este
deteriorată, şi scările în stare nesatisfăcătoare, DataLoger - ului de tip
FIEDLER M4016 nu functionează.
2. S-a efectuat. studierea startului de gheaţă, gheat fiind startificata , primul
stat – 8 cm, stratul de apa fiind de 12 cm, al doilea 20 cm, şi instruirea
observatorului privind tehnica securităţi în timpul rece a anului.
3. Este necesar: Reparaţia capitală a postului, schimbarea riglei deteriorate,
reparaţia şi instalarea de urgenţă a DataLoger-ului de tip FIEDLER
M4016.

P/H Cantemir
1. S-a constatat: tubul de protecţie pe alocuri este deteriorat.
2. S-a efectuat: calibrarea senzorilor, inspectarea şi efectuarea lucrărilor de
mentenanţă, studierea startului de gheaţă care este stratificata : primul
strat -5 cm , stratul de apa fiind de 10 cm, al doilea strat - 20 cm,
3. Este necesar: efectuarea lucrărilor de mentenaţă în fiecare lună, precum
şi studierea formaţiunilor de gheaţă o dată la 5 zile.

P/H Brânza
1. S-a constatat: postul este în stare nesatisfăcătoare, o parte din balustradă
lipseşte, construcţia scărilor de beton a postului este în stare foarte rea,
rigla este parţial deteriorată.
2. S-a efectuat: : calibrarea senzorilor, inspectarea şi efectuarea lucrărilor
de mentenanţă, precum şi instruirea observatorului privind exploatarea
postului hidrologic automatizat pentru perioada caldă a anului.
3. Este necesar: reparaţia capitală a postului, schimbarea balustradei,
schimbarea riglei deteriorate.

P/H Giurgiuleşti
1. S-a constatat: postul este în stare nesatisfăcătoare, scara de beton a
postului este deteriorată, carcasul mirei este deteriorat, lipsesc
segmente din riglă.
2. S-a efectuat: sa dezinstalat o parte din mira hidrologică , şi
transportată la SHS la depozit.
3. Este necesar: reparaţia totală a postului, schimbarea carcasă mirei,
schimbarea riglei deteriorate.

