
MODEL 

RAPORT OPERATIV PENTRU EVALUAREA PAGUBELOR 

 

Nr. 

crt. 

Bazin hidrografic, 

municipiul, oraşul, 

comuna/localităţi 

aparţinătoare/ 

 

Curs de apă 

pe fiecare 

comună şi 

localitate 

aparţinătoare 

Obiective afectate 

Cauzele afectării 

pe fiecare 

localitate în parte 

 Comuna…................... 

Satul…….................... 

 

 - 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 

- 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 

 TOTAL JUDEŢ 

Nr. total localităţi 

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 

 

 

 


