ANEXA 8
la regulament

CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE
PERICULOASE
Art. 1. – Rapoartele operative se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice şi se transmit
astfel:
a) la nivel local:
- se întocmesc de către responsabilul nominalizat în planul de apărare împotriva inundaţiilor al Comitetului
local pentru situaţii de urgenţă;
- se aprobă de către preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
- se transmit prin grija primarului către Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă) şi la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Sistemului de Gospodărie a Apelor.
b) la nivelul deţinătoriilor de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor:
- se întocmesc, de către unitatea afectată în baza prevederilor planului de apărare împotriva inundaţiilor,
gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului
hidrotehnic;
- se aprobă de către conducătorul/directorul unităţii afectate;
- se transmit către Centrul operativ al Administraţiei Bazinale de Apă/ Centrul operativ al Sistemului de
Gospodărire a Apelor.
c) la nivel judeţean:
- se întocmesc de către Grupul de suport tehnic în baza rapoartelor operative transmise de la nivel local şi
puse la dispoziţie de Centrul operaţional judeţean (Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă);
- se aprobă de către preşedintele Comitetului Judeţean/al Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă;
- se transmit către Centrul operativ al Ministerului Mediului şi Pădurilor prin grija Sistemului de Gospodărire a
Apelor, către Direcţia Generală pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului prin grija prefectului şi către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă prin grija Centrul operaţional judeţean.
Art. 2. - Rapoartele operative vor cuprinde:
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantităţi cumulate de precipitaţii căzute pe
întreaga perioadă de producere a acestora, cantităţi totale de precipitaţii cumulate cu echivalentul în apă al stratului
de zapadă 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), pe localităţi şi râuri, de la un raport la altul;
2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic), după următorul model:
(3) măsurile 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.
Art. 3. - Rapoartele operative se transmit imediat după primirea informaţiilor primare privind producerea fenomenului
hidrometeorologic periculos şi în funcţie de evoluţia fenomenului ori de câte ori se impune, fără a se repeta
informaţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative anterioare.
Art. 4. - Rapoartele operative întocmite la nivel judeţean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate
administrativ-teritorială (municipiu, oraş, comună) şi pe fiecare sat aparţinător acestora, precum şi centralizarea
acestora pe tipuri de obiective afectate; vor fi transmise până la încetarea fenomenului.
Art. 5. - Se vor întocmi Rapoarte operative şi pentru secetă hidrologică indicându-se în principal:
a) dacă a fost aplicat planul de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare; debitele minime înregistrate în
secţiunile de control care au determinat restricţiile; folosinţele de apă restricţionate; măsuri de raţionalizare;
b) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă;
c) modul de asigurare al necesarului de apă în localităţile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu
apă;
d) măsuri întreprinse în vederea suplimentării sursei pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru populaţie.
Art. 6. - Rapoartele operative elaborate de instituţiile/structurile implicate vor fi stocate şi pe suport electronic –
CD/DVD.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
MUNICIPIUL (ORAŞUL, COMUNA) ...............

Nr. __________ din ________

RAPORT OPERATIV
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
Produse în data de ............
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos
2) situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic):

Nr.
crt.

Bazin hidrografic,
municipiul, oraşul,
comuna/localităţi
aparţinătoare/
Comuna…...................
Satul……....................

TOTAL COMUNĂ
Nr. total localităţi
afectate.........................

Curs de apă
pe fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate
- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:
- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale
- Victime omeneşti
- nr. persoane sinistrate
- nr. de case din care:

Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în parte
- revărsare râu,
pârâu, vale
nepermanentă
(nominalizarea
acestuia)
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape
interne
- rupere dig,
avariere baraj cu
indicarea
denumirii şi
administratorului
lucrării
- incapacitate de
preluare a reţelei
de canalizare
- alte cauze

- distruse
- avariate
- nr. anexe gospodăreşti:
- distruse
- avariate
- nr. obiective socio-economice şi
administrative (se menţionează
şcoala, grădiniţa, biserica, spitalul,
primăria, etc.)
- nr. obiective culturale
- zone protejate
- nr. poduri
- nr. podeţe
- km DN
- km DJ
- km DC
- km străzi
- km drum forestier
- km CF
- ha teren arabil
- ha păşuni, fâneţe
- ha păduri
- km reţele de alimentare cu apă,
canalizare
- nr. fântâni
- nr. construcţii hidrotehnice
afectate (cu menţionarea denumirii,
capacităţilor, deţinătorului)
- reţele electrice, telefonice
- reţele alimentare cu gaze naturale
3) măsurile 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.
PREŞEDINDE C.L.S.U. .............
PRIMAR,

