PLANUL
DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR

DIN COMUNA COGEALAC

CI-PITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Secfiunea 1. Defrnitie' scop' obiective
Planul de analizasi acoperire a riscurilor (B.A.A.R.) reprezintadocumentul care cuprinde
riscrrile potentiale identificate la nivelul comunei Cogealac ,masurile, actiunile si resursele
nec(:sare pentru managementul riscurilor respective.

Scopul - Planului de analiza si acoperire a riscurilor este acela de a permite autoritatilor
si celorlalti factori de decizie sa faca alegerile cele mai brme posibile referitoare la:
-prevenirea ri scurilor;
-amplasarea si dimensionarea unitatilor operative;
-stabilirea conceptiei si elaborarea planurilor de interventie in situatii de urgenta;
-alocarea resUrselor (fo*elor si mijloacelor) necesare.
Obiectivele Planului de analiza si acoperire a riscurilor sunt:
-crerarea unui cadru unitar de actiune pentru prevenirea si managemenful riscurilor
gen,:ratoare de situatii de urgenta;
-amplasarea si dimensioftrea unitatilor operative;
-stabilirea conceptiei si elaborarea planurilor de interventie in situatii de urgenta;
-alocarea resurselor (fortelor si mrjloacelor) necesare.

Sectiunea zz-a. Responsabilitati privind an lira si acoperirea riscurilor
Responsabilitafile privind anaLi:r- si acoperirea riscurilor rcvin t loo. f,actodlot care,
potrEvit legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor
de ungenta in profil teritorial (autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate si locale,
inspaecforate tedtoriale penfru siCtmCii de urgenfa alfe ,eqgane si org'anrsnre cu afnbufii rn
donrLeniu).

Planul de analaa si acoperire a riscrnilor s-a intocmit de catre Comitetul Local pentru
Situatii de Urgenta al comunei Cogealac si se aproba de catre consiliul local al com. Cogealac .
Primarul asigura conditiile necesare elaborarii dar si actualizarii periodice a planului de
analfrza si acoperire a riscurilor, avand totodata obligatia stabilirii si alocarii de resurse necesare
pen-ru punerea in aplicare a acestui4 potrivit legii.
Planul de analaa si acoperire a riscurilor se intocmeste intr-un numar suficient de
exerrrplare, din c,are '.urul va fi. pus la dispozltia lrrspectotatului pentru Situatii de Utgenta
"Dobrogea" al judetului Constanta.
Personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta,
precum sf al celorlatfs forfe desfinale prevenffi sf combafern n'scuriforgeneratoare de srtuatn de
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