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A P R O B 

Prefect,  
 

Daniela SOROCEANU 
 
 

RAPORT DE INFORMARE/OPERATIV din data de 24.06.2019 ora 08:00 
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice 

periculoase, în perioada 23.06.2019 ora 08:00 - 24.06.2019 ora 08:00 
 

I. SITUAŢIA OPERATIVĂ 
 

1. Date şi informaţii privind situaţia meteorologică şi hidrologică: 
1.1 Situaţia meteorologică: 

 
În această perioadă au sunt în vigoare următoarele informări/atenţionări/avertizări 

meteorologice: 
 
 informarea meteorologică nr. 57 din 22.06.2019 valabilă pentru intervalul 22.06.2019, ora 

10.30 – 25.06.2019, ora 23.00, în care a fost prognozată instabilitate atmosferică temporar 
accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descărcări 
electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp 
sau prin acumulare, cantităţile de apă vor depăși 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse 35-40 
l/mp.; 

 atenționarea meteorologică COD GALBEN, 57 din 22.06.2019 valabilă pentru intervalul 
23.06.2019 ora03.00 – 24.06.2019, ora 15.00, în care au fost prognozate intervale cu 
manifestări de instabilitate atmosferică cu averse ce vor avea caracter torențial, descărcări 
electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 
20..25 l/mp și pe ariirestrânse 40-50 l/mp; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 546 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 12.15 – 23.06.2019, ora 14.00, în care au fost prognozate 
manifestări de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale care vor depăși 35-40 
l/mp și izolat 50l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și intensificări ale 
vântului; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 547 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 14.30 – 23.06.2019, ora 16.00, în care au fost prognozate 
manifestări de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale care vor depăși 35-40 
l/mp și izolat 50l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și intensificări ale 
vântului; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 550 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 17.50 – 23.06.2019, ora 19.00, în care au fost prognozate averse 
torențiale care vor depăși 35-45 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și 
intensificări ale vântului; 
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 avertizarea meteorologică COD ROSU, nr. 504 din 23.06.2019, valabilă pentru intervalul 
23.06.2019, ora 19.40 – 22.06.2019, ora 20.15, în care au fost prognozate averse torențiale 
care vor cumula 50 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii, 
intensificări puternice ale vântului, vijelii; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 552 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora18.15 – 23.06.2019, ora 19.00, în care au fost prognozate, averse 
torențiale care vor depăși 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și 
intensificări ale vântului; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 554 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 20.15 – 23.06.2019, ora 21.30, în care au fost prognozate 
manifestări de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale care vor depăși 35-40 
l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și intensificări ale vântului; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 559 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 22.20 – 23.06.2019, ora 23.20, în care au fost prognozate 
manifestări de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale care vor depăși 35-45 
l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină, vijelii și intensificări ale vântului; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 552 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 19.25 – 23.06.2019, ora 20.10, în care au fost prognozate  averse 
torențiale care vor depăși 35-45 l/mp, vijelie, frecvente descărcări electrice, grindină de 
dimensiuni mici și posibil medii; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 560 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 23.00 – 23.06.2019, ora 00.00, în care au fost prognozate  averse 
torențiale care vor depăși 35-45 l/mp, vijelie, frecvente descărcări electrice, grindină de 
dimensiuni mici și posibil medii; 

 avertizarea meteorologică COD PORTOCALIU, nr. 562 din 23.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 23.06.2019 ora 23.30 – 24.06.2019, ora 00.30, în care au fost prognozate averse 
torențiale ce vor cumula local 35 l/mp, izolat 40...50 l/mp, vijelie, frecvente descărcări 
electrice, grindină de dimensiuni mici și posibil medii. 

 
1.2. Situaţia hidrologică: 
 

 În această perioadă au sunt în vigoare următoarele atenţionări/avertizări hidrologice: 
 atenționarea hidrologică COD GALBEN nr. 45 din 22.06.2019 valabilă pentru intervalul 

22.06.2019, ora 15:00 – 25.06.2019, ora 16:00, prin care au fost prognozate scurgeri 
importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de 
inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE 
ATENȚIE pe unele râuri din bazinele hidrograficeTrotuş – bazin superior şi afluenţi bazin 
mijlociu şi inferior (judeţele Harghita, Covasna, Neamţ, Bacău şi Vrancea), Bistriţa 
(judeţele Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Moldova (judeţele Suceava şi Neamţ), 
Bârlad (judeţele Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Siret -afluenţii mici 
aferenți sectorului aval S.H. Huțani (judeţele Suceava, Botoșani, Iaşi, Neamţ, Bacău, 
Vrancea şi Galaţi). 

 avertizarea hidrologică COD PORTOCALIU nr. 45 din 22.06.2019 valabilă pentru 
intervalul 22.06.2019, ora 16:00 – 23.06.2019, ora 24:00, prin care au fost prognozate 
scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile 
efecte severe de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale 
COTELOR DE APĂRARE pe râurile mici din bazinele hidrografice: Bistriţa – bazin 
superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava, Harghita, Neamţ şi 
Bacău), Moldova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Suceava şi 
Neamţ), Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Huţani, amonte confluenţă 
Bistriţa (judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Bacău); 

 avertizarea hidrologică COD PORTOCALIU nr. 6 din 22.06.2019 valabilă pentru intervalul 
23.06.2019, ora 21:40 – 24.06.2019, ora 08:00, prin care au fost  prognozate şi propagării, 
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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: Bârlad – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, județele Iași, 
Neamț, Vaslui, Bacău, Vrancea și Galați. Fenomenele hidrologice periculoase se pot 
produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic 
al râului Bârlad – amonte S.H. Bârlad. 

 avertizarea hidrologică COD PORTOCALIU nr. 3 din 24.06.2019 valabilă pentru intervalul 
24.06.2019, ora 00:30 – 24.06.2019, ora 09:00, prin care au fost  prognozate şi 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 
hidrograficeMoldova și Bistrița. 
 

2. Date şi informaţii privind măsurile adoptate la nivelul CJSU şi CLSU 
 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „PETRODAVA” al judeţului Neamţ a transmis1 mesaj 

de avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru populația din localitațile afectate de Codul ROȘU. 
În comuna Alexandru Cel Bun pârăul Valea Mare a erodat în terasamentul drumului DJ 155 H 

pe o lungime de aproximativ 10 ml. Datorită acestui eveniment traficul auto este restricționat în zonă. 
 
Misiuni executate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului 

Neamţ: 
 în municipiul Piatra Neamţ, anexa Vălenis-a intervenit pentru evacuarea apei din 11 curţi,  3 

fântâni cu următoarele forţe şi mijloace:5 motopompe transportabile,5  autoturisme de serviciu 
încadrate cu 28 subofițeri din cadrul Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț; 

 în municipiul Piatra Neamţ s-a intervenit pe strada Burebista,pentru evacuarea apei din 
subsolul unui bloc cu 1 autoturism de serviciu, 1 motopompă transportabilă cu 2subofițeri de la 
de la Detașamentul Piatra Neamț; 

 în municipiul Piatra Neamţ s-a intervenit pe str. Petru Movilă pentru evacuarea apei dintr-
ocurte,  cu 1 autoturism de serviciu, 1 motopompă transportabilă și 2 subofițeri de la de la 
Detașamentul Piatra Neamț; 

 în com. Gircina, sat Almaş s-a intervenit de două ori pentru evacuarea apei din doua curți,  cu 
1 autoturism de serviciu, 1 motopompă transportabilă și 2 subofițeri de la de la Detașamentul 
Piatra Neamț; 

 în com. Grumazesti, sat Topolița s-a intervenit pentru evacuarea apei din două curți, cu o 
autospecială, 2 motopompe transportabile și 4 subofițeri de la de la Detașamentul Targu Neamț. 

 în com. Gircina, sat Almaş s-a intervenit pentru evacuarea apei din doua curți,  cu 1 autoturism 
de serviciu, 1 motopompă transportabilă și 2 subofițeri de la de la Detașamentul Piatra Neamț; 
 
Misiuni executate de structuri din CLSU: 

 
 C.L.S.U. Alexandru Cel Bun  a intervenit pentru monitorizarea situațiilor de urgență din satul 

Bistrița. 
 

 Furnizarea utilităţilor publice:  
 La ora raportării este o linie electrică nealimentată parțial cu 2 posturi de transformare 
nealimentate și un număr de 394 consumatori electrici nealimentați în localitățile Bahnișoara  și 
Izvoare, 2 echipe aparținând DELGAZ GRID acționează pentru remedierea avariilor. 

       INSPECTOR ŞEF 
                                                 Gl.bg. 

NIȚICĂ IOAN 


