
 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
La proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 

riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul Comunei ŞINCAI pentru anul 2019 
 
Ordinul MAI nr 132 din anul 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor stabileşte scopurile, obiectivele, 
răspunderile, precum şi principalele elemente şi etape de parcurs care trebuie avute în 
vedere la elaborare a planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor.PAAR cuprinde 
riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrative teritoriale, măsurile, 
acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. 
Scopul Planului de analiză şi acoperire a riscurilor este asigurarea cunoaşterii de către 
toţi factorii implicaţi, a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi 
după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune 
pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a 
asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 
Obiectivele PAAR sunt: 
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea 
manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor 
lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, 
conform schemei cu riscurile teritoriale; 
b) amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate 
asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
c) stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor 
operative; 
d) alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 
    PAAR se întocmesc de C.L.S.U. şi se aprobă de Consiliul Local, corespunzător 
unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.În acest sens vă propun spre 
aprobare proiectul anexat 
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