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RA P O R T
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului

de analizd, qi acoperire a riscurilor actualizatin anul 2013

Planul de analizd gi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judefului
Ialomila are Ia bazd Schema cu riscurile teritoriale din judelul lalomila elaboratd de
Inspectoratul pentru Situalii de Urgenti "Barbu Catargiu" al judefului Ialomila qi
aprobatd de Prefectul judelului.

Planul oferd o imagine generald asupra riscurilor poten{iale identificate la
nivelul judelului Ialomita qi al unitdlilor administrativ teritoriale din jude!, mdsurile,
acliunile qi resursele necesare pentru managementul riscurilor astfel identificate.

Potrivit prevedrilor art.6 alin.(Z) din Ordinul Ministrului Administraliei 9i
Internelor nr.13212007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analizd, gi acoperire a riscurilor qi a Structurii-cadru a Planului de analizd qi
acoperire a riscurilor,"P.A.A.R." se actualizeazd la fiecare inceput de an sau ori de
c6te ori apar alte riscuri decdt cele anaLtzate sau modificdri in orgatizarea
structurilor care, potrivit legii, au atribulii ce asigurd functii de sprijin privind
prevenirea qi gestionarea situaliilor de urgen!6 in profil teritorial.

Secretariatul tehnic perrnanent impreuna cu specialiqtii din grupurile de
raport tehnic ale Comitetului Judefean pentru Situalii de Urgenld Ialomila, au
analizat evenimentele negative ale situaliilor de urgenld produse pe teritoriul
judelului Ialomila in ultimii 2 ani, anahzd in unna cdruia prin adresa nr.
4338120.06.2013 a Inspectoratului pentru Situalii de Urgenld ,,Baibu Catargiu" al
judefului Ialomila au fost formulate propuneri de actualrzate a P.A.A.R. menite sd
prevind qi inldture efectele acestora.

Propunerile astfel formulate se inscriu in programul Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard Situalii de Urgen!6 Sud Muntenia care intenlioneazd sd
promoveze o noui cerere de finanlare in cadrul proiectului ,, Achiziyie echipament
specific pentru imbundtdlirea capacitilii qi calitSlii sistemului de intervenfie in



situafii de urgen!6 gi pentru acordarea asistenlei medicale de urgenla $i a primului
ajutor calificat, in regiunea Sud-Muntenia" - etapa a doua, cerere care are ca scop
achizilionarea de utilaje qi echipamente cu care sd poatd interveni tocmai pentru
inlSturarea riscurilor identificate in perioada de referin!6.

Fa!6 de cele ardtate mai sus propunem promovarea proiectului de hotdrire
privind aprobarea Planului de analizd gi acoperire a riscurilor in vederea anahzdii qi
adoptdrii acestuia in qedintd de consiliu.
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