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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

             Priveste : aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria. 

 

     In conformitate cu prevederile art.6,alin(1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei 

de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a structurii-cadru a Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor,prevederile art.13,lit a) din Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva 

incendiilor si prevederile art.10,lit.d) din Legea nr. 481/2004, privind protectia civila, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste Planul de analiza si acoperire a riscurilor, denumit 

in continuare PAAR,care cuprinde riscurile potentiale identificate la nivelul administrativ –

teritoriale,masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 

    Scopul Planul de analiza si acoperire a riscurilor, este de a asigura cunoasterea de catre toti factorii 

implicati a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupa aparitia unei situatii de 

urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor 

generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de urgenta, adecvat fiecarui 

tip de risc identificat.  

    Planul de analiza si acoperire a riscurilor se intocmeste in scopul realizarii in timp scurt, in mod 

organizat si intr-o conceptie unitara a masurilor de prevenire si reducere a efectelor unor dezastre, 

informarii operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, inlaturarea urmarilor acestora 

asupra populatiei, bunurilor materiale, activitatilor umane, precum si realizarea interventiei cu maxima 

eficienta. 

Obiectivele PAAR sunt: 



a) Asigurare prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea manifestarii 

acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, in baza concluziilor 

rezultate in urma identificarii si evaluarii tipurilor de risc, conform schemelor cu riscuri 

teritoriale; 

b) Amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate asigurarii 

functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgemta; 

c) Stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor operative; 

d) Alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii situatiilor de 

urgenta, etc 

 Având in vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere si aprobare  proiectul de hotărâre privind 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor al Municipiului Alexandria. 

     După elaborare şi aprobare, PAAR se pune la dispoziţia Secretariatului Tehnic al Comitetului Local 

pentru Situaţii de Urgenţă, iar extrase  din documentul respectiv se transmit celorlalte instituţii şi 

organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea 

având obligaţia să cunoască, în părţile care le privesc, conţinutul planului şi să le aplice corespunzător 

situaţiilor de urgenţă specifice.  
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