
 
                  
 

 
Nr. 
Crt. 

Municipiul, oraşul, comuna/ 
localităţi aparţinătoare Obiective afectate Cauzele afectării 

1 
                 Municipiul Buzău  
Str. Şantierului, nr. 33 
Str. Aleea Sclupturii, nr. 4 
Str. Romaniţei, nr. 12 

- 1 gospodărie inundată 
- 1 gospodărie inundată 
-1 gospodărie inundată 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie  

2 
                Municipiul Rm. Sărat  
Str. Domireşti 
Str. Datculescu 
Str. Petre Ispirescu, nr. 17 

-1 gospodărie inundată 
- 1 gospodărie inundată 
- 1 gospodărie inundată 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie  

3 

                  Oraş Nehoiu 

Sat Bâsca Rozilei 
Sat Lunca Proporului 

- 1 beci inundat  
- 2 beciuri inundate 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie 
torenţială. 

4 

              Comuna Tisău 

Sat Izvoru 

- podul de pe drum judeţean DJ 100H din 
satul Izvoru avariat - circulaţia rutieră 
întreruptă; 
- 2 gospodării inundate 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie 
torenţială. 
- creşteri de 
debite pârâul 
Nişcov  

Sat Tisău - 2 gospodări inundate 

Sat Valea Sălciilor 
- copil în vârstă de 14 ani – blocat în casă 
(pod) – gospodărie inundată; 
- 6 gospodării inundate 

Sat Grăjdana - 3 gospodării inundate 

Sat Haleş 
- copaci căzuţi pe partea carosabilă a 
drumului judeţean DJ 203 G – pe tronsonul 
Haleş – Mănăstirea Ciolanu. 

5 

             Comuna Beceni 

Sat Dimiana - copac căzut peste liniile de medie tensiune 
- intensificări de 
vânt cu aspect de 
vijelie 

6 
         Comuna  Verneşti 
Sat Cândeşti - 2 curţi inundate - precipitaţii 

abundente  

7 

          Comuna Pănătău 

Sat Begu 

- drumul comunal DC 74 ce face legătura 
între comuna Pănătău şi satul Begu este 
afectat pe o distanţă de aproximativ 2,5 Km. 
Satul Begu este izolat din punct de vedere al 
accesului auto; 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie 
torenţială. 
- creşteri de 
debite Satul Lacu cu Anini - drumul comunal DC 68 – podeţ de tuburi 

afectat. 

8 

              Comuna Năeni 
 - drumul judeţean DJ 205 afectat ca urmare a 

depunerilor de aluviuni pe partea carosabilă. 
Circulaţia se desfăşoară cu dificultate. 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie 
torenţială. 

9 
              Comuna Berca 
Sat Răteşti - 1 locuinţă inundată - precipitaţii sub 



 
                  
 

Sat Pleşeşti - 1 locuinţă inundată formă de ploaie 
torenţială. 

10 

              Comuna Unguriu 
 - 1 gospodărie inundată, iar celelalte 14 nu a 

fost cazul de intervenţie a structurilor 
profesioniste 

- precipitaţii sub 
formă de ploaie 
torenţială. 

11 
             Comuna Pârscov 

Sat Afumaţi - 1 gospodărie inundată - precipitaţii sub 
formă de ploaie  

12 
          Comuna Ghergheasa 

Sat Sălcioara  - 1 gospodărie inundată  - precipitaţii sub 
formă de ploaie 

 
   La punctele pluviometrice din judeţ au fost înregistrate următoarele cantităţi de precipitaţii în 
următorul următoarele intervale orare:   
   - Nişcov -    85    l/mp în intervalul 2015-2045; 
   - Măgura – 58,5 l/mp în intervalul 1930-2100; 
            - Cernăteşti – 46,5 l/mp în intervalul 2010-2100; 
            - Bâsca Roziliei – 38,4 l/mp în intervalul 1905-1940; 
     - Nehoiu – 22,4 l/mp în intervalul 1845-1950; 
   - Chiojdu – 16,5 l/mp în intervalul 1900-1930; 
 În data de 25.06.2013, ora 21.40 în urma precipitaţiilor (85 l/mp), la staţia hidrometrică Izvorul, 
pe râul, Nişcov, s-a depăşit cota de pericol cu 1 m (CP=300), debit aproximativ 80 mc/s. 
 Din informările primite de la S.C. Electrica S.A. Buzău situaţia este următoarea:  
 * oraşul Pogoanele alimentat parţial; 
 * satul Rubla un punct de transformare ars;  
 * comuna Odăile - nealimentată; 
 * satele Zoreşti, Mierea, Grăjdana - nealimentate.  
  


