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Județul Dâmbovița 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență …………….. 

Nr.........  / data ..............   

                                                                                   

Către, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Dâmbovița  FAX  0245 634020 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa [38 U.A.T.-uri]  FAX  0245 212911 

Sistemul Hidrotehnic Independent Văcăreşti [27 U.A.T.-uri]   FAX  0245 684182 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeş [23 U.A.T.-uri]  FAX  0248 210797 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București [2 U.A.T.-uri] FAX  021 3182220 

 

RAPORT OPERATIV NR ....../data/ora 

PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE 

PRODUSE ÎN DATA DE ................. 

 

1. SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ 

(modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos)   
    

Cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe întreaga perioadă de producere a evenimentului, 

depășiri praguri precipitații, precipitații în 24 ore, 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 şi cu debitele maxime istorice, debitele 

minime înregistrate, faze la diguri și acumulări, pe localităţi şi râuri. 

 

2. SITUAŢIA PAGUBELOR PRODUSE (estimativ-fizic): 

 
Nr. 

crt. 

Bazin 

hidrografic, 

municipiul, 

oraşul, 

comuna/ 

/localităţi 

aparţinătoare 

Curs de apă pe 

fiecare comună 

şi localitate 

aparţinătoare 

 

Pagube estimate Cauzele afectării pe fiecare 

localitate în parte 

Denumire U.M. Fizic Tendința fenomenului 

hidrometeorologic 

Creștere/staționare/scădere 

0 1 2 3   4 

 U.A.T.:   

Cod Siruta 

     

 Localitatea 

(sat) 

Curs de apă victime omeneşti nr.  -revărsare râu, pârâu, vale 

nepermanentă (nominalizarea 

acestora); 

- scurgeri de pe versanți, torenți 

(nominalizarea acestora); 

   persoane sinistrate nr.  -blocaje de gheţuri/plutitori; 

   persoane accidentate sau afectate 

de îmbolnăviri pe timpul 

producerii fenomenului periculos 

nr.  -băltiri, ape interne; 

 accident dig, baraj (denumire, 

administrator); 

   case afectate, din care:   -incapacitate de preluare a reţelei 

de canalizare (precipitatii 

importante cantitativ) 

      distruse nr.  -alunecări de teren cu blocarea 

albiei 

      avariate nr.  -alte cauze 

      inundate nr.   
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Nr. 

crt. 

Bazin 

hidrografic, 

municipiul, 

oraşul, 

comuna/ 

/localităţi 

aparţinătoare 

Curs de apă pe 

fiecare comună 

şi localitate 

aparţinătoare 

 

Pagube estimate Cauzele afectării pe fiecare 

localitate în parte 

Denumire U.M. Fizic Tendința fenomenului 

hidrometeorologic 

Creștere/staționare/scădere 

0 1 2 3   4 

   anexe gospodărești (inclusiv 

beciuri), din care: 

   

      distruse nr.   

      avariate nr.   

      inundate nr.   

   obiective sociale și administrative 

(se menționează școală, grădiniță, 

spital, primărie, lăcaş de cult, 

clădiri de patrimoniu, monumente 

istorice, altele) 

nr.   

   obiective economice nr.   

   obiective culturale nr.   

   zone protejate (se menționează 

denumirea zonei) 

nr.   

   poduri nr.   

   podeţe si traversări pietonale nr.   

   drumuri naṭionale km.   

   drumuri judeṭene km.   

   drumuri comunale km.   

   străzi km.   

   drumuri forestiere şi agricole km.   

   căi ferate km.   

   teren arabil (inclusiv podgorii, 

livezi, grădini, altele) 

ha. 

 

  

   Sere și solarii (suprafața 

desfășurată) 

mp   

   păşuni, fâneţe ha.   

   păduri ha.   

   reţele alimentare cu apă, 

canalizare 

km.   

 

 

 

 

 

 

surse de alimentare cu apă în 

sistem centralizat  

nr.  

uzine de apă nr.  

staṭii de epurare nr.  

    fântâni nr.   

   animale moarte nr.   

    construcţii hidrotehnice afectate 

(cu menţionarea denumirii, 

capacităţilor, deţinătorului) 

nr.   

   reţele electrice, telefonice , alte 

reṭele de comunicaṭii 

km.   

   reţele alimentare cu gaze naturale km.   

   pagube produse de poluări 

accidentale generate de inundații 

(cursuri de apă, prize de apă, 

altele) 

nr.   

   alte pagube (stâlpi retele, altele)    
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Nr. 

crt. 

Bazin 

hidrografic, 

municipiul, 

oraşul, 

comuna/ 

/localităţi 

aparţinătoare 

Curs de apă pe 

fiecare comună 

şi localitate 

aparţinătoare 

 

Pagube estimate Cauzele afectării pe fiecare 

localitate în parte 

Denumire U.M. Fizic Tendința fenomenului 

hidrometeorologic 

Creștere/staționare/scădere 

0 1 2 3   4 

 TOTAL UAT  victime omeneşti nr.   

 Nr. total localități afectate: …… persoane sinistrate nr.   

   persoane accidentate sau afectate 

de îmbolnăviri pe timpul 

producerii fenomenului periculos 

nr.   

   case afectate, din care:    

      distruse nr.   

      avariate nr.   

      inundate nr.   

   anexe gospodărești (inclusiv 

beciuri), din care: 

   

      distruse nr.   

      avariate nr.   

      inundate nr.   

   obiective sociale și administrative  nr.   

   obiective economice nr.   

    obiective culturale nr.   

   zone protejate  nr.   

   poduri nr.   

   podeţe şi traversări pietonale nr.   

   drumuri naṭionale km.   

   drumuri judeṭene km.   

   drumuri comunale km.   

   străzi km.   

   drumuri forestiere şi agricole km.   

   căi ferate km.   

   teren arabil  ha   

   Sere și solarii mp   

   păşuni, fâneţe ha.   

   păduri ha.   

   reţele alimentare cu apă, 

canalizare 

km.   

 

 

 

 

 

surse de alimentare cu apă în 

sistem centralizat 

nr.  

uzine de apă nr.  

staṭii de epurare nr.  

   fântâni nr.   

   animale moarte nr.   

    construcţii hidrotehnice afectate nr.   

   reţele electrice, telefonice, alte 

reṭele de comunicaṭii 

km.   

   reţele alimentare cu gaze naturale km.   

   pagube produse de poluări 

accidentale generate de inundații  

nr.   

   alte pagube     
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Notă:  

Tabelul va conţine doar rândurile cu pagubele înregistrate fizic,  nu toate tipurile de pagube 

înscrise în macheta tip de raportare.   

Încadrarea pagubelor  înregistrate la construcții civile și industriale în cele 3 stări de 

degradare: 

1) distruse: construcție prăbușită; 

2) avariate: (avarii structurale) pericol de prăbușire; 

3) inundate (avarii nestructurale, exemple: finisaje, tâmplărie, pardoseli, altele) ușor 

afectate. 

 

 

3. MĂSURILE LUATE DE CĂTRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN 

GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ GENERATE DE RISCURILE 

SPECIFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele  

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 

Primar, 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

   

 

 

Șef SVSU ………………… 

 

 

 

Secretar CLSU ………………… 


