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NESECRET
Nr. 3480
din 03.07.2022
Exemplar unic

RAPORT DE INFORMARE/OPERATIV
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice periculoase
în perioada 02.07.2022 ora 1200 – 03.07.2022 ora 0800
I.

SITUAŢIA OPERATIVĂ

1. Date şi informaţii privind situaţia meteorologică şi hidrologică:
1.1 Situaţia meteorologică:
În această perioadă au fost în vigoare următoarele atenționări și avertizări meteorologice:
1) Atenționare de fenomene meteorologice periculoase nr. 143 din 02.07.2022 – COD
GALBEN valabilă pentru intervalul 02.07.2022 orele 11:25 – 12:00;
În intervalul menționat, în UAT Pipirig, vor fi averse ce vor acumula peste 25...30 l/mp,
descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici dimensiuni.
2) Atenționare meteorologică nr. 71 din 02.07.2022 – COD PORTOCALIU valabilă
pentru intervalul 02.07.2022 ora 12.00 – 02.07.2022 ora 22.00;
În județele Suceava, Neamț, Bacău și zona de munte a județului Vrancea vor fi vijelii
puternice, cu rafale de peste 70...80 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și
grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși local 35...40
și izolat 50...60 l/mp.
3) Avertizare meteorologică nr. 71 din 02.07.2022 – COD GALBEN valabilă pentru
intervalul 02.07.2022 ora 22.00 - 03.07.2022 ora 06.00;
În intervalul menționat, în județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, vor fi
perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse ce vor avea și
caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. În
intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25...35 l/mp.
4) Avertizare de fenomene meteorologice periculoase nr. 144 din 02.07.2022 – COD
ROȘU valabilă pentru intervalul 02.07.2022 orele 12:30 – 13:30;
În intervalul menționat, în UAT-urile Crăcăoani, Hangu , vor fi averse torențiale ce vor
acumula peste 50 l/mp, grindină, vijelie, frecvente descărcări electrice.
1.2. Situaţia hidrologică:
În această perioadă a fost/sunt în vigoare următoarele atenţionări hidrologice:
1) Atenționare hidrologică nr. 33 din 02.07.2022 – COD GALBEN valabilă pentru
intervalul 02.07.2022 ora 12:00 – 03.07.2022 ora 09:00;
Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru
următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri
importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii
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locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, după cum
urmează:
În intervalul 02.07.2022 ora 12:00 – 03.07.2022 ora 09:00 pe râurile din bazinele
hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi
afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior
(judeţul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul
Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele:
Bihor şi Cluj), Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval SH Dej (judeţele: Cluj, Sălaj,
Maramureş şi Satu Mare), Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele:
Sălaj şi Satu Mare), Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi
Bihor), Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi
Bihor), Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi
Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş - bazin
amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin
mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu
râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega – bazin
amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Balinţ (judeţele:
Timiş şi Arad), Timiş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Teregova – amonte S.H. Lugoj
(judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior
(judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval
S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,
Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi
şi Dolj), Râul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Covasna şi
Braşov), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt – amonte Ac. Ioneşti (judeţele:
Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior,
Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H.
Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului
(judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi
inferior (judeţele: Prahova şi Buzău), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi
sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova),
Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ),
Bistriţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Suceava, Neamţ,
Harghita şi Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului
aval S.H. Ghimeş Făget – amonte S.H. Vrânceni (judeţele: Harghita, Neamţ, Bacău şi
Covasna).
Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe
versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se
pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Bistriţa
Năsăud, Alba, Sibiu, Vâlcea, Harghita, Neamţ şi Bacău.
2) Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate nr. 3 din 02.07.2022 – COD
PORTOCALIU valabilă pentru intervalul 02.07.2022 ora 13.10 – 02.07.2022 ora 22.00;
Ca urmare a precipitațiilor înregistrate, prognozate și propagării, se pot produce scurgeri
importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de
inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE
INUNDAŢIE pe râurile mici din bazinele hidrografice: Moldova – afluenții de dreapta aferenți
sectorului aval confluență cu râul Râșca – amonte S.H. Tupilați, Neamț (afluent al râului
Moldova), Bistrița – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H.Broșteni – amonte
S.H.Frunzeni, județele Suceava şi Neamț.
Fenomenele se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri din
bazinele hidrografice: Cracău (afluent al râului Bistriţa) – bazin superior.
1.3. Diagnoza meteorologică
SITUAȚIA METEOROLOGICĂ PENTRU JUDEȚUL NEAMȚ
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SITUAȚIA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 01.07.2022 ORA 09:00 03.07.2022 ORA 09:00
Diagnoza meteorologică pentru Moldova în intervalul 01.07.ora 09 – 02.07.ora 09
Vremea a fost călduroasă, local caniculară după-amiaza în sudul regiunii. Disconfortul
termic a fost accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins și depășit pragul critic de
80 de unități în județele Galați, Vrancea, Vaslui și izolat în județele Neamț și Botoșani. Cerul a
fost variabil, cu înnorări accentuate în orele amiezii în zona de munte, unde, pe arii restrânse, s-au
semnalat averse torențiale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă au fost însemnate (jud.
Suceava: s.h. Dorna Giumalău – 23.0 l/mp, Panaci -22.0 l/mp). Vântul a suflat slab până la
moderat.
Temperaturile maxime s-au situat între 31 de grade Suceava și Tg. Neamț la 35 de grade
Adjud, Focșani, Tecuci și Galați, iar cele de la ora 05 s-au încadrat între 18 grade Rădăuți,
Suceava, Tg. Neamț și Botoșani la 23 de grade Darabani, Cotnari și Vaslui.
Prognoză meteorologică pentru județul Neamț în intervalul 02.07.ora 09 - 03.07.ora 09
Vremea va fi călduroasă și disconfortul termic se va menține ridicat. După-amiaza și seara,
vor fi intervale de timp în care instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, mai ales în
zonele de deal și munte. Vor cădea averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări
electrice, vor fi condiții grindină și vijelii. Izolat, cantitățile de apă vor fi mai însemnate (20.....30
l/mp).
Temperaturile maxime se vor situa între 32 și 34 de grade, iar cele minime se vor încadra
între 17 și 19 grade.
SITUAȚIA METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 02.07.2022 ORA 09:00 02.07.2022 ORA 15:00
În ultimele 6 ore, indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins și depășit pragul critic de 80
de unități, local în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și în zonele joase de relief ale județelor
Neamț, Bacău și Vrancea.
PROGNOZĂ METEOROLOGICĂ PENTRU INTERVALUL 02.07.2022 ORA 15:00
- 02.07.2022 ORA 21:00
În următoarele 6 ore, indicele temperatură-umezeală (ITU) va putea atinge local pragul
critic de 80 de unități, în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și în zonele joase de relief ale
județelor Neamț, Bacău și Vrancea.
2. Date şi informaţii privind măsurile adoptate la nivelul C.J.S.U. şi C.L.S.U.
Au fost transmise:
- atenționarea de fenomene meteorologice periculoase nr. 143 din 02.07.2022 – COD
GALBEN;
- atenționarea meteorologică nr. 71 din 02.07.2022– COD GALBEN;
- avertizare de fenomene meteorologice periculoase nr. 144 din 02.07.2022 – COD ROȘU;
- atenționarea hidrologică nr. 33 din 02.07.2022– COD GALBEN;
- avertizarea hidrologică pentru fenomene imediate nr. 3 din 02.07.2022 – COD
PORTOCALIU,
către toți membrii C.J.S.U. și către membrii C.L.S.U. din județ vizate/ UAT-urile vizate.
Urmarea a avertizări de fenomene meteorologice periculoase nr. 144 din 02.07.2022 –
COD ROȘU și a avertizări hidrologică pentru fenomene imediate nr. 3 din 02.07.2022 – COD
PORTOCALIU au fost transmise 2 mesaje RO-ALERT către locuitori UAT-urior menționate în
acestea.
II.
Nr.
crt.

EFECTE PRODUSE
OBIECTIVE

TOTAL
(numeric)

OBSERVATII/DETALII
SUPLIMENTARE
UAT Vânători Neamț:Vânători

1.

Localități afectate

1

2.

Localități izolate

0
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3.

Întreruperea furnizării utilităților
publice:

0

3.1

- localități fără curent electric

1

3.2.

- localități fără alimentare cu apă

0

3.3.

- localități fără alimentare cu gaze
Persoane afectate din care:
- decedate
- dispărute
- rănite
- izolate în locuințe
- evacuate din locuințe
- salvate (EXCLUSIV cele asistate
medical)

0

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Nr.
crt.

OBIECTIVE

UAT Vânători Neamț:Vânători

0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
(numeric)

OBSERVATII/DETALII
SUPLIMENTARE

- blocate în trafic (în autovehicule,
0
trenuri, gări, aeroporturi porturi)
- asistate medical (cazuri deosebite:
gravide, dializați, pacienți în zone
4.8.
0
greu accesibile la care se deplasează
elicopterul, șenilata etc.)
5. Locuințe afectate din care:
0
5.1. - distruse
0
5.2. - avariate
0
5.3. - izolate
0
6. Anexe gospodărești afectate
0
Obiective social economice afectate
0
7.
din care: distruse/avariate/izolate
8. Autostrăzi/drumuri naționale
0
8.1. blocate*
0
8.2. cu circulație restricționată
0
8.3. închise**
0
9 Drumuri județene
0
9.1 blocate*
0
9.2 cu circulație restricționată
0
9.3 închise**
0
Drumui
comunale
blocate*
10.
0
Căi ferate (blocate*, închise**, cu
11.
0
circulație restricționată)
12. Aeroporturi închise
0
13. Porturi maritime/fluviale închise
0
14. Autovehicule blocate în trafic
0
15. Trenuri blocate in trafic
0
16. Animale evacuate/salvate
0
17. Puncte de trecere frontieră închise
0
Nota: * blocate - ca urmare a producerii fenomenelor periculoase
** închise - măsura preventivă, dispusă de autorități
4.7.

III. EFECTIVE și MIJLOACE
Efective din care:
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 MAI - 0 (0 IGSU, 0 IGJR, 0 IGPR, 0 IGPF, 0 IGAv)
 alte forțe - 0 (0 CJSU, 0 CLSU, 0 Drumuri județene, 0 Drumuri naționale, 0
DELGAZ GRID);
Mijloace din care:
 MAI - 0 (0 IGSU, 0 IGJR, 0 IGPR, 0 IGPF, 0 IGAv)
 alte mijloace - 0 (0 CJSU, 0 CLSU, 0 Drumuri județene, 0 Drumuri naționale, 0
DELGAZ GRID).
IV. ASPECTE DE INTERES OPERATIV
1. Misiuni executate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al
Judeţului Neamţ ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase: 2. Misiuni executate de alte instituții:
SGA Neamț a monitorizat cursurile de apă și stațiile hidrometrice, emițând următoarele
informarea de precipitații:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Număr
informare/data
3992 din
02.07.2022
3993 din
02.07.2022
3994 din
02.07.2022
3995 din
02.07.2022

Data

Ora

Stație
hidrometrică

Râu

precipitații

Interval orar

02.07.2022

12:10

Pluton

Pluton

18,4 l/mp

11:35-12:05

02.07.2022

13:10

Magazia

Cracău

22,0 l/mp

12:30-13:00

02.07.2022

13:28

Cuiejdi

Cuiejdi

15,2 l/mp

13:00-13:20

02.07.2022

19:05

Leghin

Neamț

25,3 l/mp

18:00-18:45

3. Furnizarea utilităţilor publice:
 Conform informărilor primite de la SC DEL GAZ GRID din 02.07.2022 în urma
fenomenelor meteo au fost afectate:
- la ora 20.00, parțial 1 linie de medie tensiune, 1 de punct de transformare, fiind
nealimentată cu energie electrică parțial 1 localitate: Vânători, cu 2 consumatori;
- la ora 20:09 s-au alimentat integral toți consumatorii.

p/INSPECTOR ȘEF
PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF
Lt. col.
BURDULEA Bogdan Mihai
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