
Anexa nr.2 
 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
AUTORITATEA:    Instituţia primarului Fişa nr.1 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.- monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

Primeşte şi analizează informaţiile primite de la 
structurile implicate în monitorizarea factorilor 
de risc. Asigură condiţiile de funcţionare a 
permanenţei la primării. 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

Prin structurile proprii şi institutiile 
deconcentrate , informează  ISU  CRIŞANA-
Centrul operational. 

c.- informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

- asigură desfăşurarea activităţii de informare ; 
  În domeniul situaţiilor de urgenţă prin: 

 Centrul Operativ pentru Situaţii de urgenţă  
pentru informarea populaţiei despre 
proiectatrea în municipiu sau în zonele limitrofe 
a unor obiective  cu activităţi în care sunt 
prezente substanţe periculoase; 

d.- exerciţii şi aplicaţii; - aprobă planurile operative, de pregătire şi 
planificare a exerciţiilor de specialiate în 
domeniul Situatiilor de urgenta; 
- conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de 
pregătire privind protecţia civilă; 
- coordonează activitatea serviciilor de urgenţă 
voluntare; 
- răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea 
populaţiei pentru situaţiile de urgenta. 

II.-RESURSE NECESARE 
a.- monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

-propune fonduri necesare realizării măsurilor 
de protecţie civilă:  
-aparatură de transmiterea şi prelucrarea  
datelor. 

b.- controlul preventiv al autoritãţilor 
pe domenii de competenţã;  

Mijloacele de transport proprii şi ale serviciilor 
deconcentrate din subordine 

c.- informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

Prin materiale informative/documentare, 
rapoarte, pliante, mass-media, filme, conferinţe, 

simpozioane, afişe, campanii 
informative,concursuri scolare specifice. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  - asigură  materialele şi echipamentele 
necesare conform normativelor; 

III.-INTERVENŢIE 
a.- alarmare - dispune în funcţie de situaţie punerea în 

funcţiune a sistemului de înştiinţare-alarmare la 
nivelul municipiului prin Centrul operativ,   care 
asigură secretariatul tehnic temporar al 
C.L.S.U. 

b.- acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

-  umăreşte activitatea echipelor specializate de 
căutare, salvare, descarcerare din cadrul 



serviciului de urgenţă voluntar, asigurând toate 
condiţiile de intrare în acţiune a acestora în cel 
mai scurt timp pentru limitarea pierderilor de 
vieţi omeneşti. 

c.- asistenţã medicalã - următeşte activitatea şi asigură condiţiile de 
intrare în acţiune a echipelor specializate 
sanitare din cadrul serviciului voluntar şi a 
tuturor structurilor sanitare participante la 
acţiunea de salvare, în vedrea acordării 
primului ajutor,triajului medical şi transportul 
răniţilor la punctele de adunare şi evacuare. 

d.- acţiuni de îndepãrtare a 
manifestãrii pericolului produs 

Coordonează activităţile de înlăturare a 
efectelor produse în cazul unor situaţii de 
urgenţă 

e.- acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

- asigură participarea la intervenţie a serviciului 
de urgenţă voluntar, a forţelor de intrevenţie  la 
acţiunile operative desfăşurate de specialiştii 
unităţilor deţinătoare de utilaje si lucrări cu rol 
de apărare împotriva inundaţiilor; 
- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii 
publice în zona sinistrată; 
- dispune măsuri de izolare a zonei, în vederea 
extinderii acţiunii situaţiei de urgenţă. 

f) - acţiuni de înlăturare a efectelor 
unui eveniment 

- repunerea în funcţie a instalaţiilor edilitar 
gospodaresti. 
- aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice 
necesare prin serviciile specializate; 
-refacerea căilor de comunicaţii, a utilităţilor 
publice; 
-sprijinirea populaţiei pentru refacerea sau 
repararea gospodăriilor; 
- dispune folosirea tuturor mijloacelor 
disponibile pentru înlăturarea efectelor unui 
eveniment, inclusiv sprijinul operatorilor 
economici din municipiu în vederea restabilirii 
stării de normalitate. 
- intrarea în acţiune a fostelor de interventie în 
funcţie de evoluţia situaţiei şi de situaţia de fapt 
creeată, urmărindu-se ca în cel mai scurt timp 
să se restabilească starea de normalitate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.2 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA:   Consiliului Local Marghita 

 
Fişa nr.  2 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autoritãţile 
competente; 

Primeşte şi analizează informaţiile primite de la 
structurile implicate în monitorizarea factorilor de 
risc. 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor 
pe domenii de competenţã; 

Prin structurile proprii şi instituţiile/operatorii 
economici   din subordine şi informează 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestãrii unui pericol; 

Prin realizarea în colaborare cu structurile 
managementului pentru situaţii de urgenţă a unor 
materiale informative/documentare, pliante, filme, 
conferinţe, simpozioane, afişe, campanii 
informative,  

d.-exerciţii şi aplicaţii; Participă. 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autoritãţile 
competente; 

Aparatură de transmiterea şi prelucrarea datelor. 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor 
pe domenii de competenţã;  

Mijloacele de transport proprii şi ale  
instituţiilor/operatorii economici   din subordine 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în 
cazul manifestãrii unui pericol; 

Prin susţinerea financiară a activităţilor de 
realizare a materialelor informative/ 
documentare, rapoarte, pliante, mass-media, 
filme, conferinţe, simpozioane, afişe, campanii 
informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  Mijloacele de transport proprii –asigurarea 
sustineri financiarea acestora 

 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de cãutare/salvare/ 
descarcerare 

Conduce activitatea  instituţiilor şi operatorilor 
economici cu atribuţiuni în gestionarea unor tipuri 
de risc. 

c.-asistenţã medicalã  
d.-acţiuni de îndepãrtare a 
manifestãrii pericolului produs 

Participă la acţiunile de înlăturare a efectelor 
produse în cazul unor situaţii de urgenţă prin 
comisiile de specialitate instituţiile şi operatorii 
economici   din subordine. 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

Participă la acţiunile de limitare a efectelor 
produse în cazul unor situaţii de urgenţă prin 
instituţiile şi operatorii economici   din subordine. 



 
 

Anexa nr.2 
 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
 
 
AUTORITATEA   Centrul Operativ al C.L.S.U. 

 
Fişa nr.  3 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

 - Centrele operative care se constituie numai la 
declararea stării de alertă, pe timpul funcţionării 
lor, îndeplinesc atribuţii similare centrelor 
operative cu activitate permanentă. 
  - centralizează şi transmit la centrul 
operaţional judeţean date şi informaţii privind 
apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare 
de situaţii de urgenţă; 
   - monitorizează situaţiile de urgenţă şi 
informează I.S.U. CRIŞANA-Centrul 
operational, precum şi celelalte centre 
oparative interesate; 
  -   asigură transmiterea operativă a deciziilor, 
dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea 
legăturilor de comunicaţii cu centrele 
operaţionale şi operative implicate în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu 
dispeceratele integrate pentru apeluri de 
urgenţă şi cu  dispeceratele proprii serviciilor şi 
forţelor care intervin în acest scop; 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

  Execută controale prin componenta de 
prevenire a S.V.S.U. şi activităţi de prevenire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă la, instituţiile 
publice şi operatorii economici de pe teritoriul 
municipiului, conform Planului anual de control. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

  Execută informarea populaţiei şi a salariaţilor 
în domeniul situaţiilor de urgenţă prin:  

- realizarea de materiale informative/ 
documentare, rapoarte, pliante, filme, 
afişe, campanii informative prin mass-
media; 

- participarea la exerciţiile şi aplicaţiile 
organizate conform Planului anual de 
pregărire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă;  

- organizează instructaje, 
instruiri,convocări cu personalul de 
specialitate cu atribuţiuni în domeniul 
situaţiilor de urgenţă. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; - exerciţii de simulare privind producerea unei 
situaţii de urgenţă; 
- constituirea centrului operativ, ca urmare a 



simulării declarării stării de urgenţă, atribuţii,  
modul de acţiune, cu cine trebuie să ţină 
legătura, datele transmise, intervalul de timp la 
care trebuie comunicate. 

II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

Centrul Operativ prin aparatura specifică de 
transmitere şi prelucrarea datelor amplasată în 
punctul de comandă , prin aparatura specifică 
amplasată pe autospecialele de intervenţie de 
la regiile subordonate. 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  Mijloace de transport proprii. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

Realizarea de materiale informative/ 
documentare, rapoarte, pliante, filme, afişe, 

campanii informative prin mass-media; 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  Conform Planului anual de pregătire în 
domeniul situaţiilor de urgenţă. 

III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare Transmite dispoziţia primarului de punere în 

funcţiune a   sistemului de înştiinţare-alarmare 
la nivel municipiu. 

b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  cãutarea/ 
salvarea/descarcerarea persoanelor afectate 
conform procedurilor de intervenţie pe tipuri de 
risc. 

c.-asistenţã medicalã În funcţie de situaţie, acordă asistenţă medicală 
de urgenţă prin Serviciul de Salvare si Smurd. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă, conform situaţiei creeate.  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa nr.2 
 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
 
 
AUTORITATEA:   Sistemul Hidrotehnic Barcau 

 
Fişa nr.  4 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

Prin dispecerat şi structurile subordonate, cu 
aparatura specifică pentru monitorizarea 
pericolelor şi riscurilor specifice şi ale efectelor 
negative ale acestora   

b.-controlul preventiv al autoritãţilor 
pe 
domenii de competenţã; 

Controale specifice prin structurile proprii din 
subordine şi informează Comitetul local pentru 
Situaţii de Urgenţă. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

În domeniul apărărării împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase, 
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări 
accidentale. 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; Cu forţele şi mijloacele din structura proprie în 
colaborare cu I.S.U., în domeniul apărărării 
împotriva inundaţiilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase, accidente la 
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, 
conform planificării. 

 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, hidrografici, etc şi 
transmiterea datelor la autoritãţile 
competente; 

Aparaturã/echipamente de mãsurã/control 
specifice necesare, amplasate la formaţiile de 

intervenţie din structură. 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor 
pe domenii de competenţã;  Mijloace de transport, domenii specifice. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

Realizarea de materiale informative 
/documentare, pliante, filme, conferinţe, 

simpozioane, afişe, campanii informative, 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  Materiale/echipamente specifice de intervenţie , 
conform tematicii stabilite. 

 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  - alarmează populaţia în zonele care ar putea fi 

afectate prin mijloacele proprii şi prin mijloacele 



de alarmare  existente .. 
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

Intervine cu forţele şi mijloacele specifice pentru 
cãutarea/salvarea/evacuarea persoanelor aflate 
în pericol. 

c.-asistenţã medicalã Prin mijloacele tehnice proprii sprijină activitatea 
de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a 
manifestãrii pericolului produs 

Prin mijloacele tehnice proprii intervine pentru  
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă. 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

Prin mijloacele tehnice proprii intervine pentru  
limitarea  efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.2 

 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA:      Poliţia municipiului Marghita 

 
Fişa nr.  5 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

Prin dispecerat şi structurile subordonate, cu 
aparatura specifică pentru monitorizarea 
pericolelor şi riscurilor specifice şi ale efectelor 
negative ale acestora   

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

La solicitarea C.L.S.U. în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 

 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu echipajele proprii 
II.-RESURSE NECESARE 
a.- monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

asigură transmiterea către populaţie a 
informaţiilor primite de la CLSU 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
III.-INTERVENŢIE 
a.- alarmare asigură transmiterea semnalelor de alarmare 

către populaţie.  
b.- acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  cãutarea 
/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate 
conform procedurilor de intervenţie pe tipuri de 
risc. 

c.-asistenţã medicalã Acordă primul ajutor până la sosirea 
formaţiunilor specializate. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă, conform situaţiei creeate.  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  
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Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA:      Poliţia Locala Marghita 

 
Fişa nr.  6 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.- monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

Prin dispecerat şi structurile subordonate, cu 
aparatura specifică pentru monitorizarea 
pericolelor şi riscurilor specifice şi ale efectelor 
negative ale acestora   

b.- controlul preventiv al autoritãţilor 
pe domenii de competenţã; 

 

c.- informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

La solicitarea C.L.S.U. în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 

 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu echipajele proprii 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

asigură transmiterea către populaţie a 
informaţiilor primite de la CLSU 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare asigură transmiterea semnalelor de alarmare 

către populaţie.  
b.- acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  cãutarea 
/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate 
conform procedurilor de intervenţie pe tipuri de 
risc. 

c.- asistenţã medicalã Acordă primul ajutor până la sosirea 
formaţiunilor specializate. 

d.- acţiuni de îndepãrtare a 
manifestãrii pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă, conform situaţiei creeate.  

e.- acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  



 
 

Anexa nr.2 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA: Grupa de Jandarmi Marghita 

 
Fişa nr.  7 

I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

Prin dispecerat şi structurile subordonate, cu 
aparatura specifică pentru monitorizarea 

pericolelor şi riscurilor specifice şi ale efectelor 
negative ale acestora 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

La solicitarea C.L.S.U. în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 

 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu echipaje proprii 
II.-RESURSE NECESARE 
a.- monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.- controlul preventiv al autoritãţilor 
pe domenii de competenţã;  

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

asigură transmiterea către populaţie a 
informaţiilor la solicitarea CLSU 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
III.-INTERVENŢIE 
a.- alarmare asigură transmiterea semnalelor de alarmare 

către populaţie.  
b.- acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  cãutarea/ 
salvarea/descarcerarea persoanelor afectate 
conform procedurilor de intervenţie pe tipuri de 
risc. 

c.-asistenţã medicalã Acordă primul ajutor până la sosirea 
formaţiunilor specializate. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă, conform situaţiei creeate.  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  



 
 

Anexa nr.2 
 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
AUTORITATEA:  Direcţia de telecomunicaţii  
Bihor Acces Bihor 3 Marghita Fişa nr.  8 
 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

- asigură premanent  funcţionarea reţelelor de 
telecomunicaţii 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

La solicitarea C.L.S.U. în domeniul situaţiilor de 
urgenţă. 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu formaţiile proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

asigură transmiterea către populaţie a 
informaţiilor la solicitarea CLSU 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare asigură transmiterea semnalelor de alarmare 

prin circuitele proprii 
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã  
d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

Remediază defecţiunile şi avariile la reţelele de 
telecomunicaţii. 

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

Înlatură  defecţiunile şi avariile la reţelele de 
telecomunicaţii. 

 
 
 
 



Anexa nr.2 
 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
 
AUTORITATEA:  Spitalul Municipal “Dr. Pop 
Mircea” Marghita 

 
Fişa nr. 9 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent la tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul prevenirii epidemiilor 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu formaţiuni proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media, 
afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare Prin sistemul propriu 
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã Prin mijloacele tehnice la dispoziţie asigură 
activitatea de asistenţă medicală în situaţii de 
urgenţă. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă (epidemii).  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă (epidemii).  



 
Anexa nr.2 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
 
AUTORITATEA:  Filiala Cruce Roşie Bihor-Filiala 
Marghita 

 
Fişa nr. 10 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul prevenirii epidemiilor 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media, 
afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã Prin mijloacele tehnice la dispoziţie asigură 
activitatea de asistenţă medicală în situaţii de 
urgenţă. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă (epidemii).  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă (epidemii).  



 
Anexa nr.2 

 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
AUTORITATEA:   Direcţia Sanitar Veterinară 
Bihor-Inspectia Marghita  Fişa nr. 11 
 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul prevenirii epidemiilor/epizootii. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media, 
afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã  
d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă (epidemii/epizootii).  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă (epidemii/epizootii).  

 
 



 
Anexa nr.2 

 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA:       S.C. Electrica-Filiala 
Marghita 

 
Fişa nr. 12 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

- permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul asigurării alimentării cu energie 
electrică a municipiului. 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media,     
          afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare Prin sistem propriu si dispecerat.  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã  
d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă .  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  



 
Anexa nr.2 

 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA: Serv.Public de alimentare cu 
apa –canalizare –salubrizare Marghita 

 
Fişa nr. 13 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice: 
- inundaţii 
- poluări accidentale 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul calităţii apei şi asigurării alimentării cu 
apă a municipiului 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe şi mijloace proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

 
materiale informative, pliante, mass-media,     
          afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã  
d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă .  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  



 
Anexa nr.2 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
 
AUTORITATEA:       E.ON-GazDistrict 7 Marghita 

 
Fişa nr. 14 

 
 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

- permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul asigurării alimentării cu gaz a 
municipiului 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

- informarea şi educarea preventivă a 
populaţiei; 
- informarea populaţiei privind pericolele 
potenţiale de risc, inclusiv în locuinţe şi 
gospodării şi modul de comportare în situaţii de 
urgenţă. 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media,     
          afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

 

c.-asistenţã medicalã  
d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă .  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  



 
Anexa nr.2 

 
Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 

 
 
AUTORITATEA:  S.N.T.G.N.-Marghita  

 
Fişa nr. 15 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

- permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul de activitate;  

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media,     
          afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  cãutarea 
/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate 
conform procedurilor de interv  pe tipuri de risc. 

c.-asistenţã medicalã Acordă primul ajutor până la sosirea 
formaţiunilor specializate. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă .  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  



 
Anexa nr.2 

Atribuţiile autoritãţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR 
 
 
 
AUTORITATEA:  Statia de Savare -Marghita 

 
Fişa nr. 16 

 
I.-GESTIONAREA RISCURILOR 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

premanent pentru tipurile de risc specifice 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã; 

- permanent prin personalul de specialitate în 
domeniul de activitate;  

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

permanent în domeniul riscurilor gestionate 
 

d.-exerciţii şi aplicaţii; participă cu forţe proprii 
 
II.-RESURSE NECESARE 
a.-monitorizarea permanentã a 
parametrilor meteo, seismici, de 
mediu, hidrografici, etc şi transmiterea 
datelor la autoritãţile competente; 

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

b.-controlul preventiv al autoritãţilor pe 
domenii de competenţã;  

aparaturã/echipamente şi mijloacele din dotare 
 

c.-informare preventivã a populaţiei 
asupra pericolelor specifice unitãţii 
administrativ teritoriale şi asupra 
comportamentului de adoptat în cazul 
manifestãrii unui pericol; 

materiale informative, pliante, mass-media,     
          afişe, campanii informative. 

d.-exerciţii şi aplicaţii;  mijloacele din dotare 
III.-INTERVENŢIE 
a.-alarmare  
b.-acţiuni de 
cãutare/salvare/descarcerare 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  cãutarea 
/salvarea/descarcerarea persoanelor afectate 
conform procedurilor de interv  pe tipuri de risc. 

c.-asistenţã medicalã Acordă primul ajutor până la sosirea 
formaţiunilor specializate. 

d.-acţiuni de îndepãrtare a manifestãrii 
pericolului produs 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  înlăturarea 
efectelor generate de producerea unor situaţii 
de urgenţă .  

e.-acţiuni de limitare a consecinţelor 
unui pericol 

În funcţie de situaţie, intervine cu forţele şi 
mijloacele din dotare pentru  limitarea şi 
înlăturarea efectelor generate de producerea 
unor situaţii de urgenţă.  
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Referat de aprobare 
a proiectului privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor a UAT 

Marghita 
 

 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin(3) și art.30 alin(1)  și (2) din 
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare 
și motivare a proiectului privind aprobarea proiectului  privind reactualizarea Planului de 
analiză și acoperire a riscurilor a UAT Marghita - actualizarea conform prevederilor Art.6 din 
Anexa 1la OMAI nr.132/2007 si a adresei ISU Crisana Bihor nr.1173309/25.052020. 
drept pentru care solicit Compartimentului de situatii de urgenta să întocmească Raportul de 
specialitate privind aprobarea proiectului.  

 
 
 
 
 
 
           Primar 
Pocsaly Zoltan Ladislau 
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Compartiment Situații de Urgență 
Nr.4481/04.06.2020   

Raport de specialitate  
a proiectului privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor a UAT 

Marghita 
Baza legala : 
-  Legea 481/2004 actualizata  privind Protectia civila in Romania. 
-  Legea 307/2006 priviind Apararea impotriva incendiilor (Art.4 al.3) 
-  Ordinul 132/2007 priviind metodologia elaborarii P.A.A.R. si a structurii cadru a 
acesteia. 
-  H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ 
teritoriale din punct de vedere al Protectiei civile ,in functie de tipurile de  riscuri 
specifice. 
Scopul Planului : 

- Asigurarea cunoasterii de catre toti factorii implicati a sarcinilor si atributiilor ce la 
revin premergator ,pe timpul si dupa aparitia unei situatii de urgenta de creere a unui 
cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor 
generatoare de situatii de urgenta. 

Obiectivele Planului : 
- Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta 
- Amplasarea si dimensionarea fortelor si mijloacelor destinate asigurarii 

functiilor de sprijin. 
- Stabilirea conceptiei de interventie si elaborarea planurilor operative in situatii 

de urgenta . 
- Alocarea si obtimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si 

gestionarii situatiilor de urgenta. 
Compartimentul Situatii de Urgenta  al Municipiului Marghita avand in vedere 
prevederile Art.6 al. 2 din O.M.A.I. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Panului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii cadru a 
P.A.A.R.propune Consiliului Local aprobarea reactualizarii P.A.A.R. respectiv a 
Capitolelor III;IV;V;VI; si anexa nr.2 respectiv Atributiunile autoritatilor si 
responsabililor cuprinsi in P.A.A.R. 

 
Marghita la 04.06.2020 
                                                                                        Inspector        Horvath Stefan 
                                                                                        Inspector Ing. Demeter Calin 


