RAPORT OPERATIV
ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA CITCAU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr. ……………. din …………….

ANEXA 8
la regulament
( ORDIN nr. 1422/192 din 2012 al MMP/MAI)

RAPORT OPERATIV
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 zăpadă
existent, revărsări cursuri de ape, blocaje gheţuri, scurgeri de pe versanţi, căderi de grindină, furtună, căderi masive de zăpadă,
mărimi caracteristice de apărare atinse, debite maxime înregistrate, comparaţia acestora cu debitele de calcul ale digurilor şi cu
debitele maxime istorice), pe unităţi administrative şi râuri, de la un raport la altul;

2. Situaţia pagubelor produse (estimativ-fizic pe fiecare localitate

Nr.
crt

LOCALITATEA

Comuna …………..
Satul ………………

Curs de apă pe
fiecare
comună şi
localitate
aparţinătoare

Obiective afectate
Victime omeneşti
Persoane salvate
Persoane autoevacuate
Total persoane evacuate (salvate şi autoevacuate)
Nr. Case din care:
- distruse
- avariate/afectate din care:
- în pericol de prăbuşire
- inundate
Nr subsoluri şi beciuri de locuinţe inundate
Nr. Anexe gospodăreşti din care:
- distruse
- avariate/afectate din care:
- în pericol de prăbuşire
- inundate
Nr. Curţi inundate
Nr. Grădini inundate
Nr. Obiective socio-economice (se menţionează şcoală,
grădiniţă, spital,
biserică, magazin etc.)
- distruse
- avariate
- inundate
Nr. Poduri distruse
Nr. Poduri colmatate/afectate
Nr. Poduri de cale ferată distruse
Nr. Poduri de cale ferată colmatate/ afectate
Nr. Podeţe distruse
Nr. Podeţe colmatate/afectate
Nr. Traversări pietonale distruse
Nr. Traversări pietonale afectate
Km reţea de cale ferată distrusă/afectat terasamentul
Km reţea de cale ferată inundată
Km. DN …… distrus/afectat terasamentul
Km. DN …… inundat/acoperit cu aluviuni
Km. DJ …… distrus/afectat terasamentul
Km. DJ …… inundat/ acoperit cu aluviuni
Km. DC …… distrus/afectat terasamentul
Km DC …… inundat/acoperit cu aluviuni
Km străzi distruse/afectat terasamentul
Km străzi inundate/ acoperite cu aluviuni
Km drum forestier distrus/ afectat terasamentul

Fizic

Cauzele afectării
pe fiecare
localitate în parte
- revărsare râu, pârâu,
vale
Nepermanentă
nominalizarea
lui),
- blocaje de gheţuri
- scurgeri de pe
versanţi
- băltiri, ape interne
- grindină, furtună,
căderi masive de
zăpadă
depuneri de gheaţă şi
chiciură etc.
- rupere dig râu,
avariere baraj etc.

Km drum forestier inundat/acoperit cu aluviuni
Km şanţuri, canale şi rigole de scurgere distruse/afectate
Km şanţuri, canale şi rigole de scurgere colmatate
Km zid de sprijin la drum distrus
Km zid de sprijin la drum afectat
Ha teren agricol inundat/afectat din care
- grâu, secară
- porumb- orz, orzoaică
- floarea soarelui
- alte culturi
Ha păşuni şi fâneţe inundate/afectate
Ha ogoare inundate (teren agricol necultivat)

SILVICULTURĂ
Ha plantaţii şi pepiniere distruse/ inundate/ afectate
Nr. Puieţi forestieri distruşi
mc material lemnos distrus/afectat pe suprafaţă de …… mp
Nr. Fântâni inundate
Nr. animale moarte
Nr. păsări moarte
Construcţii hidrotehnice (se vor nominaliza ca km dig de
beton, km dig de pământ, km apărare de mal, nr. baraje etc.
şi deţinătorul)
Reţele de alimentare cu apă distruse/ avariate/ afectate
- km reţea de apă
- nr. bazine de alimentare cu apă
- nr. staţii de alimentare cu apă
Reţele de canalizare
- km reţea de canalizare
- nr. canale de colectare
Reţele electrice distruse/ avariate/ afectate
- nr. stâlpi
- posturi TRAFO
- km linii electrice etc.
Reţele de gaz distruse/avariate/afectate
- nr. staţii/posturi de reglare gaz
- km reţele de gaz
Reţele telefonice distruse/ avariate/ afectate
- stâlpi
- nr. cabluri de fibră optică
- linii etc.
Nr. staţii de epurare distruse/ avariate/ afectate
Autoturisme avariate
Alte obiective (se vor exemplifica)

3. Victime (pierderile de vieţi omeneşti se vor menţiona nominal, cu date personale şi specificarea împrejurărilor în care au
survenit decesul);

4. Măsurile luate de către toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă:
(avertizarea populaţiei, forţe de intervenţie care acţionează, evacuarea populaţiei, cazare, alimentarea cu apă potabilă a sinistraţilor şi obiecte
de primă necesitate, modul de exploatare şi de comportare a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, volume
acumulate în acumulările permanente şi nepermanente, manevrele efectuate la baraje şi derivaţii de ape mari, modul de funcţionare al staţiilor
de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme întâmpinate în aplicarea deciziilor etc).

5. Măsuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (tăierea controlată a digurilor, evacuarea
apelor din incinte etc.)

6. Construcţii hidrotehnice afectate
7. Valoarea preliminară a pagubelor stabilită de Comitetele pentru situaţii de urgenţă
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