
Precizari privind continutul si modul de raportare a 
a efectelor produse pe tiinpul situa ţiilor de urgenţă  generate de inunda ţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construc ţii hidrotehnice, polu ări accidentale pe cursurile 
de apă  şi poluări marine în zona costier ă , prevazute in Ordinul comun nr.1422 / 192 / 2012 emis 

de Ministerul Mediului si Padurilor si a Ministerului Administratiei si Internelor 

In baza prevederilor art.29, alin.2, lit.e) din Ordinul comun nr.1422 / 192 / 2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situa ţiilor de urgenţă  generate de inunda ţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construc ţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de 
apă  şi poluări marine în zona costier ă , primarul asigură  centralizarea datelor privind urm ările 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, întocmirea ş i transmiterea rapoartelor potrivit 
prevederilor anexelor nr. 8 ş i 9 la prezentul regulament. 

Rapoartele operative ( anexa 8 ) se întocmesc pe timpul producerii fenomenelor 
hidrometeorologice şi se transmit astfel: 

- la nivel loeal: - se întocmesc de c ătre responsabilul nominalizat în planul de ap ărare 
împotriva inunda ţiilor al Comitetului local pentru situa ţii de urgenţă ; 

- se aprob ă  de către pre şedintele Comitetului local pentru situa ţii de urgenţă ; 
- se transmit prin grija primarului c ătre Centrul opera ţional judeţean 

(Inspectoratul Jude ţean pentru Situaţii de Urgenţă) şi 1a Centrul operativ pentru situa ţii de urgenţă  din 
cadrul Sistemului de Gospod ărie a Apelor. 

Rapoartele operative vor cuprinde: 
1) modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantit ăţi cumulate 

de precipitaţii căzute pe întreaga perioad ă  de producere a acestora, cantit ăţi totale de precipita ţii 
cumulate cu echivalentul în ap ă  al stratului de zăpadă  existent, revărsări cursuri de ape, blocaj e 
gheţuri, scurgeri de pe versan ţi, mărimi caracteristice de ap ărare atinse, debite maxime înregistrate, 
comparaţia acestora cu debitele de ealcul ale digurilor şi cu debitele maxime istorice, debitele minimc 
înregistrate),pe localit ăţ i şi râuri, de la un raport la altul; 

2) situaţia pagubelor produse (estimativ - fizic) 

Rapoartele operative se transmit imediat dup ă  primirea informa ţiilor primare privind 
producerea fenomenului hidrometeorologic periculos ş i în funcţie de evoluţia fenomenului ori de 
câte ori se impune, fără  a se repeta informa ţiile şi pagubele transmise în rapoartele operative 
anterioare. 

Rapoartele de sintez ă  (anexa 9) se întocmesc de c ătre Comitetele jude ţene pentru situaţii de 
urgenţă, se aprob ă  de către pre şedintele Comitetului Jude ţeanlal Municipiului Bucure şti pentru Situa ţ ii 
de Urgenţă  şi se transmit Comitetului Ministerial pentru Situa ţii de Urgenţă  şi Inspectoratului General 
pentru Situaţii de Urgenţă , în termen de maxim 30 de zile de la încetarea fenomenelor. 

Rapoartele de sintez ă  se întocmesc în baza evaluării finale efectuate la nivelul comitetelor 
locale de c ătre comisii numite de primari, validate de c ătre comisiile de specialitate pe domenii 
(construcţii civile/industriale/hidrotehnice, agricol, drumuri, re ţele electrice, telefonice, edilitar - 
gospodăreştietc.), numite de prefec ţi. 

Comisiile de specialitate numite de prefec ţi vor elabora un proces - verbal privind 
constatarea şi evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase. 
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