
- MODEL - 

RAPORT OPERATIV 

în cazul producerii fenomenelor meteorologice periculoase 
(inundaţii, ploi torenţiale, ninsori abundente, furtuni şi viscole, depuneri de gheaţă, 

chiciură, polei, îngheţuri timpurii sau târzii, caniculă, grindină şi secetă) 
 

 

1) Modul in care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de 

precipitaţii căzute pe întreaga perioada de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii 

cumulate cu echivalentul în apă al stratului de zăpadă existent, revărsări cursuri de ape, 

blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, mărimi caracteristice de apărare atinse, debite 

maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor si cu debitele 

maxime istorice, debitele minime înregistrate), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;  

2) Situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul model: 

Nr. 

crt. 

Bazin hidrografic, 

municipiul, orasul, 

comuna/localitati 

apartinatoare 

Curs de apa pe 

fiecare comuna si 

localitate 

apartinatoare 

Obiective afectate 

Cauzele afectarii pe 

fiecare localitate in 

parte 

 Comuna... ... ... ... 

Satul... ... ... ... ... ... 

.. 

 - Victime omenesti  

- nr. persoane sinistrate 

- nr. de case din care: 

- distruse 

- avariate 

- nr. anexe gospodaresti: 

- distruse 

- avariate 

- nr. obiective socio-

economice si 

administrative (se 

mentioneaza scoala, 

gradinita, biserica, 

spitalul, primaria etc.) 

- nr. obiective culturale 

- zone protejate 

- nr. poduri 

- nr. podete 

- km DN 

- km DJ 

- km DC 

- km strazi 

- km drum forestier 

- km CF 

- ha teren arabil 

- ha pasuni, fanete 

- ha paduri 

- km retele de alimentare 

cu apa, canalizare 

- nr. fantani 

- nr. constructii 

hidrotehnice afectate (cu 

mentionarea denumirii, 

capacitatilor, 

detinatorului) 

- retele electrice, telefonice 

- retele alimentare cu gaze 

naturale 

- revarsare rau, parau, 

vale nepermanenta 

(nominalizarea 

acestuia) 

- blocaje de gheturi 

- scurgeri de pe 

versanti 

- baltiri, ape interne 

- rupere dig, avariere 

baraj cu indicarea 

denumirii si 

administratorului 

lucrarii 

- incapacitate de 

preluare a retelei de 

canalizare 

- alte cauze 



 TOTAL JUDET 

Nr. total localitati 

afectate 

 - Victime omenesti  

- nr. persoane sinistrate 

- nr. de case din care: 

- distruse 

- avariate 

- nr. anexe gospodaresti: 

- distruse 

- avariate 

- nr. obiective socio- 

economice si 

administrative (se 

mentioneaza scoala, 

gradinita, biserica, 

spitalul, primaria etc.) 

- nr. obiective culturale 

- zone protejate 

- nr. poduri 

- nr. podete 

- km DN 

- km DJ 

- km DC 

- km strazi 

- km drum forestier 

- km CF 

- ha teren arabil 

- ha pasuni, fanete 

- ha paduri 

- km retele de alimentare 

cu apa, canalizare 

- nr. fantani 

- nr. constructii 

hidrotehnice afectate (cu 

mentionarea denumirii, 

capacitatilor, 

detinatorului) 

- retele electrice, telefonice 

- retele alimentare cu gaze 

naturale 

 

 

 

3) Masurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de riscurile specifice: avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, 

evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte de primă 

necesitate. 
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