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INTRODUCERE
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IPROCHIM S.A. Bucureşti
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• Înfiinţat ca societate comercială prin Hotărârea Guvernului României nr. 156/1991
• IPROCHIM ENGINEERING - Marcă înregistrată la Oficiul Mondial pentru Protecţie

Intelectuală Geneva, sub nr. R420957/1975, reînnoit 1995
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Obiectivul general al Raportului de Securitate este de a controla riscurile provenite de
la un amplasament, prin identificarea:

 agenţilor poluatori şi/sau a pericolelor potenţiale asupra factorilor de mediu;
 resurselor şi receptorilor expuşi riscului;
 mecanismelor prin care se realizează riscul;
 măsurilor generale necesar a fi luate pentru a se reduce gradul de risc la un nivel

acceptabil.
Activităţile cu factor de risc impun, ca pe lângă măsurile care se iau în mod curent, de

exploatare în siguranţă, să existe un control permanent şi o continuă evaluare a riscului şi a
consecinţelor posibile.

Imperativele actuale ale problematicii mediului înconjurător sunt:
 asigurarea calităţii;
 prevenirea, combaterea poluării mediului;
 reducerea riscurilor prin creşterea siguranţei.

Necesitatea realizării Raportului de Securitate rezidă din nevoia de a obține informații
suplimentare privind riscurile identificate în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni, aparținând
societății CARFIL S.A. Brașov.

La sediul depozitului RM de stoc Vlădeni se desfăşoară ca activitate principală
depozitarea materiilor explozive, cod CAEN 5210.

Managementul de securitate şi strategiile de prevenire a accidentelor majore, limitare
sau înlăturare a consecinţelor acestora, au la bază mai multe pachete de măsuri:

a. Tehnice:
 la proiectare, inclusiv amplasare în teritoriu;
 la exploatare operativă;
 la organizarea mentenanţelor.

b. Legislative:
 norme de proiectare;
 instrucţiuni, reguli de exploatare, în toate regimurile inclusiv cele de avarie;

c. Organizatorice:
 testare şi instruire personal;
 planuri de intervenţii la avarii;
 măsuri de necesitate în teritoriul extern.

Programul de Siguranţă stabileşte modul de desfăşurare a unui număr de proiecte şi
activităţi, în vederea realizării obiectivelor bine definite ale politicii de prevenire a accidentelor
majore.

Programul de Siguranţă cuprinde:
 obiective clare, astfel încât la sfârşitul acestuia să se poată verifica în ce măsură au

fost realizate;
 implicarea forţei de muncă şi a bugetelor pentru diferite proiecte şi activităţi;
 repartizarea responsabilităţilor şi atribuţiilor pentru diferite proiecte;
 programarea timpului.
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Obiectivele Programului de Siguranţă au în vedere:
 îmbunătăţirea echipamentului şi instrumentaţiei;
 îmbunătăţirea procedurilor, instrucţiunilor şi a programelor de instruire;
 măsurile pentru cazurile de urgenţă;
 reducerea riscului;
 îmbunătăţirea sistemului managerial de securitate.

Sistemul Managerial de securitate este parte a sistemului managerial general al unei
societăţi, destinat realizării obiectivelor de securitate, în modul în care sunt stabilite în politica
de prevenire a accidentelor majore.

Sistemul conţine mai multe elemente ce interacţionează, putând fi alese în mod optim în
vederea planificării, organizării, implementării şi controlului activităţilor care au scopul de a
menţine siguranţa în funcţionare şi exploatare.

sunt:
Cele mai importante elemente interactive ale unui sistem managerial de securitate

 structura organizatorică şi standardele performanţei conducerii;
 organizarea funcţiilor, sarcinilor şi calificării pentru performanţa acestora;
 proiectarea procesului, proiectarea tehnică, proiectarea echipamentului pentru

siguranţă şi control cu standardele şi procedurile fixe pentru acestea;
 alocarea de echipament şi personal pentru operaţiile, sarcinile şi funcţiile siguranţei;
 un sistem pentru studii de siguranţă, evaluări ale riscului, audituri de siguranţă

corelate cu criteriile calitative ale acestora;
 instruire organizată a personalului şi instruire specială pentru siguranţă;
 un sistem care să asigure respectarea tuturor reglementărilor, normelor şi a

condiţiilor de autorizare;
 un sistem care să asigure o bună comunicare cu personalul societăţii, autorităţile

locale şi societatea civilă în ceea ce privesc chestiunile legate de protecţia mediului
înconjurător şi siguranţă;

 un program bine stabilit şi organizat pentru întreţinerea echipamentelor şi inspecţie;
 un sistem al procedurilor şi instrucţiunilor pentru operarea instalaţiilor în condiţii de

siguranţă şi pentru executarea în siguranţă a tuturor operaţiilor;
 un sistem al măsurătorilor şi înregistrărilor care poate arăta performanţa de

siguranţă a diferitelor activităţi;
 planificare instruire şi simulări pentru cazurile de urgenţe;
 raportarea şi evaluarea incidentelor şi accidentelor;
 servicii medicale şi protecţie a sănătăţii profesionale;
 o revizuire planificată a întregului sistem.

Scopul principal al Raportului de securitate este de diminuare a pierderilor de vieţi
omeneşti şi bunuri materiale, precum şi a prejudiciilor aduse factorilor de mediu, în cazul
producerii unui eveniment nedorit.

Rezultatele raportului stabilesc:
 populaţia şi bunurile din zonă, susceptibile a fi afectate de un accident major;
 punctele cele mai vulnerabile în care se pot produce accidente majore;
 substanţele periculoase implicate în accident;
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 resursele imobilizabile interne şi externe;
 planurile de intervenţie în cazuri de urgenţă.

Analiza riscurilor accidentale implică identificarea pericolelor de accidente majore şi
apoi aprecierea riscului pe care acestea îl prezintă, prin examinarea probabilităţilor şi
consecinţelor (gravităţii) pagubelor care pot să apară din aceste pericole.

Structura de bază a Raportului de securitate cuprinde o divizare într-un volum
principal, în care se tratează aspectele generale ale întregului obiectiv, şi în volume anexe, în
care sunt dezbătute în mod specific părţile din cadrul obiectivului relevante pentru securitate
(ORS).

Definiţii

Se prezintă în continuare o parte din termenii utilizaţi în prezenta lucrare:

Accident major - un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie ce
rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament care intră sub
incidenţa prevederilor prezentei legi şi care conduce la pericole grave, imediate sau întârziate,
pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi
care implică una ori mai multe substanţe periculoase (Legea. 59/2016, art. 3).

Alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenta
producerii unor dezastre sau a unui atac aerian (Legea 481/2004, art. 9).

Amplasament învecinat– un amplasament a cărui poziţionare în apropierea unui alt
amplasament este de natură să sporească riscul sau consecinţele unui accident major (Legea.
59/2016, art. 3).

Amplasament – întreaga zonă care se află sub controlul unui operator, unde sunt
prezente substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii situate în această zonă, inclusiv
în infrastructurile sau activităţile obişnuite ori conexe; amplasamentele sunt fie amplasamente
de nivel inferior, fie amplasamente de nivel superior (Legea. 59/2016, art. 3).

Amplasament de nivel superior – un amplasament în care substanţele periculoase
sunt prezente în cantităţi egale cu sau mai mari decât cantităţile prevăzute în coloana 3 din
partea 1 ori în coloana 3 din partea a 2-a din anexa nr. 1, acolo unde este necesar aplicându-se
regula de însumare stabilită în nota 4 din anexa nr. 1 (Legea. 59/2016, art. 3).

Avertizare – aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa
producerii sau producerea unor dezastre (Legea 481/2004, art. 9).

Amestec - o mixtură sau o soluţie compusă din două sau mai multe substanţe(Legea.
59/2016, art. 3).

Audit şi revizuire - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri de evaluare
sistematică şi periodică a PPAM şi a eficacităţii şi caracterului adecvat al sistemului de
management al securităţii; examinarea documentată a performanţei politicii şi sistemului de
management al securităţii şi actualizarea acestuia de către conducere, inclusiv luarea în
considerare şi încorporarea modificărilor necesare indicate în urma auditului şi revizuirii (Legea.
59/2016, anexa 4)

Avertizare – aducerea la cunoştinţa populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa
producerii sau producerea unor dezastre (Legea 481/2004, art. 9).
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Capacitate de răspuns – potenţialul forţelor de intervenţie de a rezolva o situaţie de
urgenţă (Ordinul 158/2007, Anexa art. 2).

Categorie de pericol – înseamnă diviziunea criteriilor din cadrul fiecărei clase de pericol,
specificându-se gravitatea pericolului (Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008,
art. 2).

Clasă de pericol – înseamnă pericolul de natură fizică, pentru sănătate sau pentru
mediu (Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, art. 2).

Cuvânt de avertizare – înseamnă un cuvânt care indică nivelul relativ de gravitate a
pericolelor pentru a alerta cititorul cu privire la un potenţial pericol; (Regulamentului (CE) nr.
1.272/2008, art. 2); se disting următoarele două niveluri:

o pericol – înseamnă un cuvânt de avertizare care indică categoriile de pericole
cele mai severe;

o atenţie – înseamnă un cuvânt de avertizare care indică categoriile de pericole
mai puţin severe;

Controlul operaţional - adoptarea şi punerea în aplicare de proceduri şi instrucţiuni
pentru exploatarea în condiţii de securitate, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor, a
echipamentului, şi pentru gestionarea alarmelor şi opririlor temporare (Legea. 59/2016, anexa
4).

Depozitare – prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scopul înmagazinării,
depozitării în condiţii de siguranţă sau menţinerii în stoc (Legea. 59/2016, art. 3).

Dezastru – evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau
provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care,
prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate
stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate
potrivit legii (Legea 481/2004, art. 9).

Efectul „Domino” – rezultatul unei serii de evenimente, în cascadă, în care consecinţele
unui accident ce are  loc la o instalaţie, un sit de exploatare  sau un amplasament sunt
amplificate prin propagarea efectelor sale şi producerea unui alt accident la o altă instalaţie, alt
sit de exploatare ori amplasament, din cauza distanţelor dintre amplasamente şi a proprietăţilor
substanţelor prezente, şi care conduce în final la un accident major (Legea. 59/2016, art. 3).

Evacuare – măsură de protecţie luată în cazul ameninţării iminente, stării de alertă ori
producerii unei situaţii de urgenţă şi care constă în scoaterea din zonele afectate sau potenţial a
fi afectate, în mod organizat, a unor instituţii publice, agenţi economici, categorii sau grupuri de
populaţie ori bunuri şi dispunerea acestora în zone şi localităţi care asigură condiţii de protecţie
a persoanelor, bunurilor şi valorilor, de funcţionare a instituţiilor publice şi agenţilor economici
(O.U.G. 21/2004, art. 2).

Explozie – o eliberare de energie care generează o discontinuitate de presiune sau
undă de şoc (CPQRA, 2000).

Factor de risc – fenomen, proces sau complex de împrejurări congruente, în acelaşi
timp şi spaţiu, care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc (O.U.G. 21/2004,
art. 2).

Factor M – înseamnă un factor de multiplicare. Acesta se aplică concentraţiei unei
substanţe clasificate ca fiind periculoasă pentru mediul acvatic, toxicitate acută categoria 1 sau
toxicitate cronică categoria 1, şi care se utilizează pentru determinarea, prin metoda însumării,
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a clasificării unui amestec, în care este prezentă substanţa (Regulamentului (CE) nr.
1.272/2008, art. 2).

Fire ball – un incendiu ce arde suficient, rapid, pentru masa care arde, care se ridică în
aer sub formă de nor sau minge de foc (Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce
implică substanţe periculoase).

Frază de pericol – înseamnă o frază alocată unei clase şi categorii de pericol care
descrie natura pericolelor prezentate de o substanţă sau de un amestec periculos inclusiv, când
este cazul, gradul de periculozitate (Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008,
art. 2).

Frază de precauţie – înseamnă o frază care descrie măsura (măsurile) recomandată
(recomandate) pentru a minimiza sau pentru a preveni apariţia efectelor adverse rezultate din
expunerea la o substanţă sau la un amestec periculos, ca rezultat al utilizării sau eliminării
(Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, art. 2).

HAZOP (Hazard and operability) – este o metodologie sistematică pentru identificarea
pericolelor legate de proces, folosite în cazul unităţilor complexe. Utilizează o abordare
standardizată, bazată pe cuvinte cheie în vederea simulării identificării devierilor de proces
(Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe periculoase).

Instalație – o unitate tehnică din cadrul unui amplasament, aflată la nivelul sau sub
nivelul solului, în care sunt produse, utilizate, manipulate ori depozitate substanţe periculoase;
aceasta cuprinde totalitatea echipamentelor, structurilor, sistemelor de conducte, utilajelor,
instrumentelor, căilor ferate proprii de garare, docurilor, cheiurilor de descărcare care deservesc
instalaţia, pontoanelor, depozitelor sau altor structuri similare, plutitoare ori de altă natură,
necesare pentru exploatarea instalației respective (Legea. 59/2016, art. 3).

Intervenţie operativă – acţiunile desfăşurate, în timp oportun, de către structurile
specializate în scopul prevenirii agravării situaţiei de urgenţă, limitării sau înlăturării, după caz, a
consecinţelor acesteia.

Înştiinţare – activitate de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii
sau producerea dezastrelor şi / sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice
centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie
(Legea 481/2004, art. 9).

Managementul schimbărilor/modificărilor - adoptarea şi punerea în aplicare a
procedurilor de planificare a modificărilor aduse unor instalaţii, procese sau suprafeţe/spaţii de
depozitare sau a proiectării de noi instalaţii, procese ori suprafeţe/spaţii de depozitare (Legea.
59/2016, art. 3).

Managementul situaţiei de urgenţă – ansamblul activităţilor desfăşurate şi procedurilor
utilizate de factorii de decizie, instituţiile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi
monitorizarea surselor de risc, evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei, elaborarea de
prognoze, stabilirea variantelor de acţiune şi implementarea acestora în scopul restabilirii
situaţiei de normalitate (O.U.G. 21/2004, art. 2).

Monitorizarea performanţei – adoptarea şi punerea în aplicare de proceduri pentru o
evaluare permanentă a conformităţii cu obiectivele stabilite de operator în cadrul PPAM şi al
sistemului său de management al securităţii şi aplicarea unor mecanisme de investigare şi de
corecţie în caz de neconformitate (Legea. 59/2016, art. 3).

Obiectiv – spaţiul care se află sub controlul titularului activităţii, unde sunt prezente
substanţe periculoase în una sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile sau activităţile
comune sau conexe (Ordinul 1084/2003, Anexa 1).
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Operator - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deține controlul unui
amplasament sau al unei instalații ori căreia, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale, i-a fost
delegată puterea de decizie economică sau de luare a deciziilor asupra funcționării din punct de
vedere tehnic şi al siguranței amplasamentului ori instalației (Legea. 59/2016, art. 3).

Prealarmare – transmiterea mesajelor / semnalelor de avertizare către autorităţi despre
probabilitatea producerii unui atac aerian (Legea 212/2006, art. 9).

Pericol - proprietatea intrinsecă a unei substanţe periculoase sau a unei situaţii fizice, cu
potenţial de a produce daune asupra sănătăţii umane ori asupra mediului (Legea. 59/2016, art.
3).

Prezența substanțelor periculoase – prezenţa efectivă sau anticipată a substanţelor
periculoase pe amplasament ori a substanţelor periculoase despre care se poate prevedea că
ar putea fi generate în timpul pierderii controlului asupra proceselor, inclusiv a activităţilor de
depozitare, în oricare dintre instalaţiile aflate în cadrul amplasamentului, în cantităţi egale cu
sau mai mari decât cantităţile relevante pentru încadrare prevăzute în anexa nr. 1 (Legea.
59/2016, art. 3).

Risc – probabilitatea ca un efect specific să se producă într-o anumită perioadă sau în
anumite împrejurări (Legea. 59/2016, art. 3)

Substanţă periculoasă – substanţă periculoasă - o substanţă sau un amestec care intră
sub incidenţa părţii 1 ori care este prevăzută/prevăzut în partea a 2-a din anexa nr. 1, inclusiv
sub formă de materie primă, produs, produs secundar, rezidual sau intermediar (Legea.
59/2016, art. 3).

Tipuri de risc – cazuri de forţã majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii,
accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masã, prăbuşiri ale
unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte
din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte
calamităţi naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori
favorizate de factori de risc specifici (O.U.G. 21/2004, art. 2).

ORS - obiective relevante pentru securitate.
IRS - părţi de instalaţie relevante pentru securitate.
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Legislaţie
Principalele acte normative care reglementează acest domeniu sunt:

 O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările ulterioare

 Legea nr. 59/2016 /2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase.

 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

 Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă, republicată 2008, cu modificările ulterioare
(M.Of. nr. 554/22 iul. 2008)

 Legea nr. 319 / 2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, cu modificările ulterioare
(M.Of. nr. 646/26.07.2006)

 H.G. nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare
(M.Of. nr. 882/30.10.2006)

 Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rectificată 2006, cu modificările
ulterioare (M.Of. nr. 788/18 sep. 2006)

 Ordinul nr. 163 / 2007 – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (M.Of. nr. 216/29.03.2007)

 Ordinul nr. 158 / 2007 – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru
situaţii de urgenţă; (M.Of. nr. 150/01.03.2007)

 Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată 2014 (M.Of. nr. 177/12
mar. 2014)

 H.G. nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea,
experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor
explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi
autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.
479/4 iul. 2002)

 Ordinul nr. 1084 / 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care
prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe
periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse; (M.Of. nr. 118/10.02.2004)

 Ordinul MMGA nr. 520 / 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor
majore în care sunt implicate substanţe periculoase; (M.Of. nr. 522/16.06.2006)

 H.G. nr. 1491 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru
situaţii de urgenţă; (M.Of. nr. 885/28.09.2004)

 Ordinul nr. 210 / 2007 – Ordin al ministrului internelor şi reformei administrative pentru
aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu,
modificat şi completat de Ordinul MIRA nr. 663/2008; (M.Of. nr. 360/28.05.2007)

 Ordinul MAI nr. 130 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de
securitate la incendiu; (M.Of. nr. 89/05.02.2007)

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=18094
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=16195
http://lege5.ro/Gratuit/hazdgny/legea-nr-126-1995-privind-regimul-materiilor-explozive?pid&amp;d=1995-12-28&amp;redirectReason
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=23543
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=23543
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=23543
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=8663
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=8663
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 Ordonanţa de Urgenţă nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, modificată şi completată de
O.U.G. nr. 1/2014; (M.Of. nr. 361/26.04.2004)

 Legea nr. 212 / 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia
civilă; (M.Of. nr. 457/26.05.2006)

Abrevieri

ADR Acordul european pentru transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase
ALARP As low as reasonably practicable - reducerii pe cât posibil a riscului
AMA Aparate de măsură şi automatizare
AMC Aparate de măsură şi control
CAS Chemical Abstracts Service

Classification, Labelling and Packaging – clasificare, etichetare şi ambalare.
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea

CLP substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor
67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 (REACH).

COAT Centru Operativ cu Activitate Temporară

CPQRA Chemical Process Quantitative Risk Analysis – Analiza cantitativă de risc a
procesului chimic

CSU Celula pentru Situaţii de Urgenţă
CSSM Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă
ETNT Echivalent trinitrotoluen
GHS Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Chimicalelor
IUPAC Uniunea Internaţională de Chimie Pură şi Aplicată
IJP Inspectoratul Judeţean de Poliţie

ISCIR Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi
Instalaţiilor de Ridicat

MC Managementul Calităţii
PETN Pentrită
RDX Hexogen
ROF Regulament de Organizare şi Funcţionare
RI Regulament Intern
SPSU Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă
SSM Securitatea şi Sănătatea în Muncă
TNT Trinitrotoluen
SU Situaţie de Urgenţă
TDU Thermal Dose Unit – unitatea de doză termică
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Cap. 1. INFORMAŢII ASUPRA SISTEMULUI DE MANAGEMENT ŞI
ASUPRA ORGANIZĂRII OBIECTIVULUI CU PRIVIRE LA

PREVENIREA ACCIDENTELOR MAJORE

1.1. Politica de prevenire a accidentelor majore

Societatea CARFIL S.A. având drept profil de activitate în cadrul depozitului RM de
stoc Vlădeni, manipularea, depozitarea materialelor explozive, are o politică de prevenire
a accidentelor majore adecvată specificului său de activitate.

CARFIL S.A. adoptă politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt
implicate substanțe periculoase cu scopul de a pre ve ni ș i limita consecințele
asupra sănătății angajaților, populației și a mediului, prin asigurarea unui înalt nivel de
protecție, într-un mod corect și eficient.

Politica de prevenire a accidentelor majore este afișată și astfel disponibilă tuturor
angajaților, subcontractorilor și vizitatorilor și este prelucrată angajaților în procesul de instruire.

Conducerea societăți Carfil este conștientă de pericolele potențiale pe care le prezintă
activitățile desfășurate în cadrul depozitului Vlădeni.

Politica societății Carfil S.A. Brașov este de a gestiona riscurile conform principiului: a
cunoaște –a preveni –a limita.

concentrarea tuturor resurselor în vederea prevenirii riscurilor majore;
 identificarea, documentarea și conducerea tuturor activităților care contribuie la

realizarea obiectivelor securității;
 stabilirea condițiilor tehnice – calitative și criteriilor de acceptare a materialelor

echipamentelor și serviciilor utilizate;
 instituirea unui sistem de planificare și executare a reparațiilor care să fie strâns

legat de starea tehnică reală a echipamentelor și urmărirea comportării în
exploatare a acestora;

 corelarea obiectivelor de asigurarea calității cu alte obiective și asigurarea
bugetului necesar pentru realizarea acestora;

 modernizarea și retehnologizarea instalațiilor existente cu implementarea celor
mai bune tehnici de prevenire a accidentelor majore;

 crearea unei culturi a securității la nivelul societății;
 încurajarea angajaților de a semnala problemele care apar în vederea prevenirii

accidentelor majore;
 stabilirea și alocarea resurselor umane și materiale necesare atingerii obiectivelor;
 creșterea gradului de calificarea profesională a personalului;
 conștientizarea și asumarea responsabilității fiecărui angajat pentru securitatea

muncii sale și în ceea ce privește atingerea obiectivelor de securitate;
 motivarea personalului pentru realizarea securități;
 realizarea obiectivelor securității prin stabilirea atribuțiilor, responsabilităților și

competențelor persoanelor implicate în aceste activități;
 înregistrarea, evidența, prelucrarea statistică a tuturor evenimentelor de securitate

și analiza lor.
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Responsabilitatea menținerii supravegherii și coordonării sistemului de securitate în
cadrul Carfil S.A revine Directorului General.

1.1.1. Obiective globale ale titularului activității

Obiectivele globale ale societății referitoare la controlul asupra pericolelor de accident
major de pe amplasamentul depozitului Vlădeni sunt:

 prevenirea apariției incidentelor generate de condiții anormale de lucru (numărul de
incidente generate de condiții anormale de lucru sub 5 % anual);
 prevenirea apariției accidentelor generate de incendii sau explozii (numărul de
accidente generate de incendii sau explozii 0 % anual);
 selectarea personalului relevant în managementul accidentelor majore și instruirea
acestuia pentru a menține și îmbunătăți nivelul de competență;
 conformarea cu cerințele legale și alte cerințe privind reducerea riscurilor de apariție a
accidentelor majore pe amplasament;
 creșterea satisfacției vecinilor și comunității locale referitoare la performanțele
societății Carfil - privind securitatea mediului și a comunității locale;
 analiza periodică a riscurilor potențiale, identificarea surselor generatoare și modul de
monitorizare a acestora în condiții de funcționare normală și în regim de avarie, stabilirea
de măsuri de reducere pentru protejarea angajaților, populației și mediului;
 implementarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru pentru a asigura o operare în
condiții de siguranță;
 realizarea planurilor pentru situații de urgență pentru pericolele de accidente majore
identificate, precum și testarea lor periodică pentru a le monitoriza eficiența și a menține
nivelul de pregătire a personalului;
 conștientizarea angajaților privind pericolul accidentelor majore, instruirea acestora și
atribuirea de responsabilități în legătură cu acestea;
 analiza periodică a rezultatelor instruirilor, simulărilor și evaluarea performanțelor;
 analiza sistematică a tuturor incidentelor/accidentelor și prelucrarea acestora cu
întregul personal;
 adoptarea de măsuri corective/preventive și  urmărirea îndeplinirii acestora la
termenele stabilite;
 asigurarea accesului întregului personal la toate informațiile relevante;
 încurajarea întregului personal pentru a face sugestii privind reducerea riscului
apariției situațiilor de urgență în zona operațională.
 investigarea tuturor accidentelor și aproape-accidentelor (near-miss) ce au consecințe
potențiale sau actuale semnificative, urmată de comunicarea informației tuturor celor
interesați;
 monitorizarea sistematică la toate nivelurile organizației pentru a măsura eficiența
Sistemului de Management al Securității și auditarea performanțelor față de obiective.

Atingerea obiectivelor se realizează prin:
creșterea securității tehnice a instalațiilor prin mărirea fiabilității (siguranței în

funcționare) și asigurarea securității în exploatare a echipamentelor tehnice;
protejarea sănătății și asigurarea securității personalului societății, precum și a

societăților ce funcționează în vecinătate;
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dezvoltarea și consolidarea structurilor cu rol în implementarea prevederilor legislative
privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;

asigurarea transparenței și informării publice asupra politicii și acțiunilor societății în
acest domeniu;

stabilirea responsabilităților pe scară ierarhică;
instruirea și implicarea corespunzătoare a personalului, în vederea realizării

obiectivelor politicii sale de prevenire a accidentelor majore.

1.1.2. Principiile de acțiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major

Principiile de acțiune referitoare la controlul asupra pericolelor de accident major de pe
amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni sunt următoarele:

menținerea unei structuri organizatorice concepută să minimizeze riscul apariției
accidentelor majore și minimizarea efectului acestora în cazul în care s-ar produce;

identificarea rolului și responsabilităților tuturor funcțiilor relevante în managementul
prevenirii accidentelor majore, implicarea și instruirea acestora, inclusiv a
subcontractanților care-și desfășoară activitatea pe teritoriul organizației;

evaluarea situațiilor generatoare de riscuri în toate fazele de operare inclusiv controlul
emisiilor în mediul înconjurător;

identificarea  pericolelor în  afara amplasamentului societății  incluzând și  condițiile
anormale de funcționare în funcție de condițiile meteo, inundații, cutremure, căderi de
tensiune etc.;

aplicarea și îmbunătățirea planurilor de intervenție pentru minimizarea efectelor la
apariția accidentelor majore sau a situațiilor potențial generatoare de accidente majore;

minimizarea riscului apariției accidentelor majore și efectului acestora asupra
angajaților, populației și mediului prin exerciții periodice planificate, menținerea și
dezvoltarea de procedurilor interne de mentenanță preventivă și corectivă, menținerea și
dezvoltarea procedurilor operaționale, instrucțiunilor de lucru, regulamentelor de
funcționare ca documente de bază în activitatea operațională;

investigarea accidentelor produse, analizarea datelor din punct de vedere al eficacității
și eficienței sistemului de securitate;

informarea periodică a părților interesate cu privire la politica de prevenire a
accidentelor majore a societății;

monitorizarea performanțelor organizației pentru îndeplinirea obiectivelor propuse și
identificarea necesităților de actualizare a documentelor operaționale;

alocarea resurselor necesare instruirii și prevenirii accidentelor majore;
crearea condițiilor cu privire la funcționarea stabilă și dezvoltarea societății  prin

asigurarea corespunzătoare împotriva riscurilor, prin eliminarea pierderilor neplanificate,
cauzate de deficiențe de producție și accidente industriale.

Conducerea Carfil garantează accesul la informațiile relevante privind prevenirea
accidentelor majore tuturor părților interesate care solicită acest lucru.
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1.2. Sistemul de management al securității

Sistemul de management al securității cuprinde acea parte a sistemului general de
management care include structura organizatorică, responsabilitățile, practicile, procedurile,
procesele și resursele pentru determinarea și implementarea politicii de prevenire a
accidentelor majore.

Sistemul de management al Securității se aplică la toate nivele de activitate operațională
și de conducere în cadrul Carfil S.A. Acesta include și activitățile desfășurate de contractorii
care operează exclusiv pe bază de contract.

Scopul sistemului de management al securității este de a pune în aplicare politica de
securitate pentru prevenirea incidentelor și limitarea efectelor acestora prin următoarele direcții
de acțiune:

realizarea organigramei prin care sunt stabilite subordonările și actul decizional;
stabilirea prin ROF (regulament de organizare și funcționare) și RI (regulament
intern) a domeniilor de responsabilitate, sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților pe
fiecare structură de personal;
stabilirea responsabilităților cu îndeplinirea cerințelor reglementarilor legale și
tehnice;
stabilirea personalului implicat, pe toate nivelele organizației;
realizarea fișelor posturilor pentru toate categoriile de personal;
informarea fiecărei persoane la  angajare și pe timpul executării procesului de
muncă asupra riscurilor la care sunt expuse la locul de muncă și asupra masurilor
de prevenire necesare;
școlarizarea personalului în vederea însușirii deprinderilor și cunoștințelor pentru

activitățile specifice;
confirmarea școlarizării printr-o dovadă de participare;
evaluarea anuală a personalului;
efectuarea instruirii în domeniul siguranței a tuturor angajaților se face atunci când
apar modificări esențiale la instalații;
instruirea tuturor angajaților asupra riscurilor (la care sunt  expuși) și a
comportamentului operațional care să ducă la diminuarea, la maximum posibil, a
erorilor umane în conducerea sau executarea proceselor tehnologice.
efectuarea instruirilor în domeniul securității sănătății muncii și a situațiilor de
urgență în baza tematicii și graficului de instruire se face întregului personal care
manipulează substanțe periculoase.
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Figura 1. Modelul Sistemului de Management al Securității

Reprezentanților conducerii le revine responsabilitatea privind asigurarea condițiilor care
să înlesnească operarea eficientă a managementului sistemului securității.

Directorului General al societății îi revine întreaga răspundere în ceea ce privește
Sistemul de Management al securității, iar implementarea acestui sistem reprezintă o
responsabilitate esențiala a acestuia.

Structura de interconectare a întâlnirilor pe teme de securitate asigură eficiența
transmiterii atât pe verticală, cât și pe orizontală a informațiilor, de la reprezentanții conducerii
către angajați și invers, prin feedback-ul provenit de la aceștia.

Pe lângă aceasta, buletinele interne, informările vor fi valorificate la maximum pentru a
conștientiza importanța prevenirii accidentelor majore și pentru a menține la nivel înalt calitatea
activității de prevenire.

1.2.1. Organizare şi personal

Societatea este astfel organizată încât să răspundă scopului pentru care a fost
constituită şi pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a activităţilor desfăşurate.

În organigrama societăţii este specificate serviciile Serviciul Intern de Prevenire și
Protecție, Situaţii de Urgenţă, Mediu (SIPP-SU-M), Direcția Vânzări, Depozite, care sunt
subordonate Managerului societăţii (Directorului General) și care sunt implicate în
mamagementul securtității amplasamentului depozitului RM de stoc Vlădeni.

Organigrama societăţii este prezentată în Anexa 1.
Numărul total de angajaţi ai Societăţii Carfil S.A. : 450 persoane (noiembrie 2015).
Numărul total de personal angajat pentru depozitul RM de stoc Vlădeni este de 29

persoane.
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În cadrul societăţii responsabilităţile şi autorităţile personalului de conducere şi de
execuţie sunt definite şi comunicate prin intermediul următoarelor documente:

 Fişe de post elaborate conform procedurii SMC-PG- 002- “Elaborarea fișei
postului”;

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii CARFIL S.A. (ROF);
 Regulament intern;
 Instrucţiuni de lucru;
 Organigramă;
 Documentele sistemului de management calitate (Manual, proceduri, instrucţiuni).

SMC-PG- 002- stabilește modul de emitere şi modificare a fişei postului precum şi
responsabilităţile ce revin personalului implicat în această activitate.

Serviciul Management organizațional elaborează și difuzează secțiunile Regulamentului
de organizare și funcționare a societății proprii fiecărei subunități și fișa postului pentru șefii de
subunități.

Pe baza acestor documente, fiecare șef de subunitate elaborează fișele posturilor pentru
personalul din subordine având în vedere îndeplinirea atribuțiilor , sarcinilor și responsabilităților
subunității, cuprinse în secțiunea proprie din Regulamentul de organizare și funcționare. Fișa
postului cuprinde elemente privind descrierea postului, obiective, conținutul activității ce
urmează a fi efectuată de salariat, elemente concrete specifice postului respectiv , cerințele
postului rezultate din descrierea postului, sarcini, responsabilități, etc.

Modificarea/ actualizarea fişei postului se face ori de câte ori sunt necesare completări
sau modificări ale conţinutului fişei postului prin grija şefului de direct.

Activităţile ce implică utilizarea /manipularea materialelor explozive prezintă grade
ridicate de risc şi de aceea ele nu pot fi efectuate decât de angajaţi instruiţi care trebuie să fie
caracterizaţi prin:

a) competenţă: fiecare angajat trebuie să cunoască riscurile pe care le comportă
activitatea pe care o desfăşoară, ce trebuie şi ce nu trebuie să facă în fiecare moment al
activităţii sale;

b) disciplină: toţi angajaţii sunt obligaţi să respecte, în mod necondiţionat, consemnele de
securitate, oricât de severe ar fi ele, vinovaţii fiind sancţionaţi conform reglementărilor legale în
vigoare;

c) vigilenţa: orice pericol potenţial trebuie să fie depistat şi înlăturat, înainte de a genera
un eveniment pirotehnic şi de aceea, fiecare angajat trebuie să se concentreze numai asupra
operaţiunii pe care o efectuează;

d) calm: în cazul producerii unui eveniment pirotehnic, fiecare angajat trebuie să-şi
păstreze calmul, pentru a putea acţiona rapid, în scopul aducerii situaţiei sub control;

e) spirit de securitate: cu ajutorul unei instrucţii adecvate şi întreţinute în permanenţă,
angajaţii, de pe orice treaptă ierarhică, trebuie să acţioneze pentru a-şi însuşi spiritul de
securitate, spirit care trebuie să fie insuflat şi celor din subordine;

f) lipsa spiritului de bravadă: angajaţii, de pe orice treaptă ierarhică, trebuie să acţioneze
prin toate mijloacele împotriva obişnuinţei personalului cu pericolul, cunoscând că nimic nu este
mai dăunător stării de securitate, decât a gândi că dacă o anumită operaţie n-a generat
evenimente pirotehnice, ea nu este periculoasă; în pirotehnie pericolul este prezent totdeauna
şi acest sentiment trebuie insuflat fiecărui angajat.
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Şefii de pe toate treptele ierarhice, au obligaţia de a se convinge că persoanele cărora li
se încredinţează efectuarea de activităţi pirotehnice sunt abilitaţi sau posedă aptitudinile
necesare, în vederea executării acestor activităţi iar personalul de conducere dispune de
competenţa, autoritatea şi mijloacele necesare pentru aplicarea strictă a consemnelor de
securitate.

Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedura SMC-PL-040
„Angajarea și promovarea personalului”.

Angajarea personalului se face în funcție de necesitate, în baza unui Referat întocmit de
șeful subunității în care se află postul vacant și aprobat de Directorul general.

În vederea angajării pe posturile vacante se recurge la recrutarea personalului în
următoarea ordine:

-recrutare internă din cadrul salariaților societății CARFIL S.A.
-recrutare externă;
Pentru funcțiile de conducere, funcții tehnice și economice cu pregătire superioară sau

medie se organizează interviu, concurs /examen.
Pentru activitățile lucrative , meserii posturi operative , etc se organizează probă de lucru

sau concurs/examen.
Etapele desfășurării concursului/examenului sunt aceleași pentru ambele forme de

recrutare de personal, atât internă cât și externă, după cum urmează:
-selectarea dosarelor;
-testarea aptitudinilor specifice postului prin probă scrisă și/sau practică după caz;
-interviu.
Proba scrisă se susține în fața comisiei de examinare care este numită prin decizie.

Comisia de examinare este formată din:
-Președinte: Șeful Serviciului /Compartimentului din care face parte postul
-Membrii- reprezentanții angajaților;
-Secretar- delegatul serviciului Management Resurse Umane.
Subiectele de examinare sunt stabilite pe baza tematicii de către specialiști din

subunitatea în care se află postul vacant și de asemenea aceștia sunt desemnați de Președinte.
Proba practică este susținută în prezența Șefului Serviciului/Compartimentului în care se

află postul acant.
Persoanele din afara societății, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii

de angajare:
a) sa aibă cetăţenia romana si domiciliu stabil in România;
b) sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei, certificata conform legii;
c) sa aibă capacitate deplina de exerciţiu;
d) sa nu fie incompatibili cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
e) sa îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia (postul)

contractuala vacanta sau temporar vacanta;
f) sa îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei(postului) contractuale

vacante sau temporar vacante, prevăzute in fisa postului.
 Comisia de examinare - atribuții:

a) Stabilește nota minimă de promovare și durata susținerii concursului;
b) Supraveghează buna desfășurarea a concursului;
c) Întocmește și semnează procesul verbal de desigilare a lucrărilor și de rezolvare a

eventualelor contestații.
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Psihologul evaluează pe baza de teste specifice postului persoanele admise care după
reglementările în vigoare sunt supuse testului psihologic.

1.2.1.1. Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul
pericolelor majore

Managementul de vârf elaborează şi face cunoscută angajaţilor săi politica proprie
privind prevenirea accidentelor majore.

Managementul de vârf are următoarele obligaţii în domeniul sistemului de management
al securităţii pentru prevenirea accidentelor majore:

-să stabilească prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind
situațiile de urgență, să actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștința
angajaților;

-să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de accidente majore;
- să realizeze o evaluare a riscurilor accidentelor majore;

- să decidă asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi după caz, asupra
echipamentului de protecţie care trebuie utilizat;

- să ţină evidenţa incidentelor şi a accidentelor;
- să asigure elaborarea pentru autoritățile competente şi în conformitate cu

reglementările legale rapoarte privind accidentele majore;
- să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi  execuţie a construcţiilor, a

echipamentelor de muncă, a tehnologiilor de fabricaţie, soluţii conforme prevederilor legale în
vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidente;

- să stabilească pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în
domeniul securităţii, corespunzător funcţiilor exercitate;

- să asigure elaborarea instrucțiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementarilor de securitate ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de
muncă aflate în responsabilitatea lor;

- să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor
prevăzute în domeniul securităţii;

- să ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor,
cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la sistemul de securitate pentru prevenirea
accidentelor majore;

- să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la
care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de
protecţie necesare;

- să asigure informarea întregului personal şi a vizitatorilor supra riscurilor de accidente
majore, măsurile de prevenire şi protecţie luate pe amplasament;

- să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
-  să  asigure funcţionarea permanentă şi  corectă a sistemelor  şi dispozitivelor de

protecţie;
- să asigure echipamente individuale de protecţie;
- să asigure instruirea persoanelor cu responsabilităţi în situaţii de urgenţă;
- să asigure dotarea cu echipamente de protecţie, utilaje pentru intervenţie în cazul

situaţiilor de urgenţă.
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Societatea Carfil S.A. pune la dispoziția celor interesaţi informaţii privind natura
pericolelor de accidente majore care pot avea loc pe amplasamentul depozitului RM de stoc
Vlădeni, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.

Documentul privind informarea publicului cu privire la activităţile operatorului SEVESO
din cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni, este întocmit de societate conform anexei nr. 6 din
Legea nr. 59/2016 .şi este postat pe site-ul societăţii, www.carfil.ro în pagina Informații utile.

Responsabilităţile angajaţilor, indiferent de funcţia pe care o ocupă.
Fiecare angajat trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi

instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidente atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

În scopul realizării acestor obiective, angajaţii au următoarele obligaţii:
• să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de securitate şi sănătate în

muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
• să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
• să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, să

îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
• să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau

înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;

• să comunice imediat angajatorului şi/sau angajaţilor desemnaţi orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor,  precum şi orice deficienţă  a sistemelor de
protecţie;

• să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

• să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi
participanţi la procesul de producție;

• să utilizeze potrivit instrucțiunilor primite , substanțele periculoase , instalațiile
utilajele, mașinile aparatura și echipamentele de lucru;

• să nu efectueze manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de
producție dau de intervenție pentru stingerea incendiilor;

• să comunice imediat persoanelor împuternicite orice situație pe care este îndreptățit
să o considere un pericol, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de
protecție sau intervenție în situații de urgență;

În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii 59/2016 privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, (art. 5, alin (2)),
conducerea societăţii, a numit la nivelul amplasamentului, prin Decizie un Responsabil în
Domeniul Managementului Securităţii.

http://www.carfil.ro/
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Atribuţiile responsabilului în domeniul managementului securităţii sunt:
Asigură cunoaşterea, însuşirea, pregătirea şi aplicarea prevederilor Legii 59/2016,

menţinerea legăturii permanente cu ISU Prahova, Garda de Mediu, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Prahova.

îndeplineşte alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi
organele abilitate.

Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) este organizat la nivelul
societății CARFIL S.A. în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, aprobate cu Hotărârea Guvernului României nr.
1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de Securitate și Sănătate este numit prin decizie a Directorului General și
funcționează în baza regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în principal
următoarele atribuții:

a) analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul
de prevenire și protecție, conform   regulamentului intern sau regulamentului de
organizare și funcționare;

b) urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor
necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora;

c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare
consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația
constatării anumitor deficiențe;

d) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor și propune
introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

e) analizează cauzele producerii accidentelor și evenimentelor produse și poate propune
măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor
sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își
îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate și/sau serviciul extern;

h) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea
și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor și propune
introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

j) analizează cauzele producerii accidentelor și evenimentelor produse și poate propune
măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și
face un raport scris privind constatările făcute;

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către
directorul general cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în
muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat,
precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza anul
următor.
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Compartimentul Protecția Mediului are următoarele atribuțiuni:
- colaborează cu alte structuri ale societății la punerea în practică a politicii societății

și a principalelor obiective cu privire la siguranța activității;
- controlează respectarea necondiționată a prevederilor legislației de mediu în

cadrul societății.

CARFIL S.A. a încheiat un contract de prestări servicii cu un Serviciu extern de
prevenire și protecție în domeniul sănătății și securității în muncă abilitat conform
prevederilor legale, în vederea organizării și asigurării activității de prevenire și protecție.

Atribuțiile Serviciului extern de prevenire și protecție sunt următoarele:
a) identificarea pericolelor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
b) elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
c) elaborarea și colaborarea la elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau

aplicarea reglementărilor de securitate ținând seama de particularitățile activităților și ale
unității;

d) propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității ce revin lucrătorilor,
corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea
angajatorului;

e) verificarea cunoașterii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire și protecție, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul
securității stabilite prin fișa postului;

f) întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a
lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

g) elaborarea tematicii pentru toate  fazele  de instruire, stabilirea periodicității adecvate
pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării și instruirii lucrătorilor în domeniul
securității și sănătății în muncă și verificarea cunoașterii și aplicării de către lucrători a
informațiilor primite;

h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;
i) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea

tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate
la locul de muncă;

j) evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de logistica specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor;

k) informarea angajatorului, în scris, asupra deficiențelor constatate în timpul controalelor
efectuate la locul de muncă și propunerea de măsuri de prevenire și protecție;

l) participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de normele
metodologice;

m) propunerea de sancțiuni pentru lucrători, în cazul neîndeplinirii atribuțiilor în domeniul
securității și sănătății în muncă;

n) propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea
contractelor de  prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv  la cele încheiate cu
angajatori străini;

o) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități;
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p) obținerea, avizarea și reavizarea anuală a autorizațiilor impuse de Legea nr. 126/1995
privind regimul materiilor explozive, pentru activitățile de producere, preparare, deținere,
depozitare, transport, comercializare și folosire materii explozive.

CARFIL S.A. a încheiat un contract de prestări servicii pentru situații de urgență cu cu
societatea SITUR TAURUS SRL .

Structuril e pe ntru SITU AŢII DE  URGE NŢ Ă

Structura de intervenţie  pentru situaţii de urgenţă în cadrul depozitului RM de stoc
Vlădeni aprținând Carfil S.A, este integrată în organigrama societăţii, atribuţiile personalului fiind
stipulate în fişele posturilor.

Managementul şi intervenţia în situaţii de urgenţă este asigurată de către:
Celula pentru Situaţii de Urgenţă (CSU);
Centru Operativ cu Activitate Temporară ( COAT)
Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU).

Conducerea societăţii va asigura în bugetul anual, fondurile financiare necesare pentru
instruire şi dotarea structurilor pentru situaţii de urgenţă (Celula pentru Situaţii de Urgenţă,
Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă), în funcţie de tipurile de risc identificate la nivelul
zonei de responsabilitate.

CELULA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (CSU)
Celula de Urgenţă, organismul abilitat în managementul situaţiilor de urgenţă produse pe
amplasamentul depozitului Rm de stoc Vlădeni aparținând societății Carfil este constituită,
organizată, dotată şi funcţionează în conformitate cu prevederile:

articolului 45 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări de Legea nr. 15/2005;
articolului10 din Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Celula pentru situaţii de urgenţă este un colectiv constituit din factori de decizie din
conducerea societăţii cu responsabilităţi directe în dispunerea şi coordonarea măsurilor de
limitare şi înlăturare a consecinţelor unei situaţii de urgenţă.

Celula pentru situaţii de urgenţă coordonează întregul ansamblu de măsuri necesare
pentru însuşirea modului de acţiune în caz de urgenţă de către întregul personal al obiectivului.

Celula de Urgenţă este responsabilă cu:
organizarea şi pregătirea personalului pentru a asigura răspunsul la urgenţă în
interiorul amplasamentului;
luarea deciziilor iniţiale despre tipul  de răspuns care va fi  acordat situaţiei
specifice de urgenţă creată, realizând încadrarea în nivelul de urgenţă şi
evaluând resursele necesare intervenţiei.

Componenţa Celulei de Urgenţă este prezentată în Anexa 2.

Atribuţiile Preşedintelui Celulei pentru situaţii de urgenţă/locţiitorului sunt:
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• În timpul funcționării normale a depozitului:
1. Asigură obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor de funcționare a societății conform

prevederilor legale în vigoare.
2. Asigură întocmirea Planului de Urgență Internă al întreprinderii și completarea acestuia

cu modificările necesare după fiecare exercițiu
3. Asigură resursele necesare pentru instruire și echipamentele pentru intervenție în cazul

situațiilor de urgență.
4.  Verifică instruirea componentelor sistemului de management al situațiilor de urgență și

conduce efectuarea exercițiilor de alarmă în caz de urgență conform graficului pe care îl
aprobă anual.

5. Asigură luarea măsurilor de ordin tehnic și organizatoric pentru asigurarea evitării
producerii accidentelor majore în obiectiv conform Politicii de evitare a accidentelor
majore în care sunt implicate substanțe periculoase.

6. Asigură capacitatea corespunzătoare de intervenție în cazul situațiilor de urgență.

• În cazul declanșării situațiilor de urgență, împreună cu membrii Celulei pentru
situații de urgență:

1. Identifică locul avariei, evenimentului apărut și natura substanței periculoase.
2. Solicită informații de la Dispecer date despre accident.
3. Stabilește pe baza Planului de Urgență Internă:

- Cantitatea de substanță toxică implicată în accident;
- Cantitatea de explozivi detonată;
- Lungimea zonei afectate;
- Obiectivele afectate, consecințele problemelor apărute.

4. În funcție de datele de mai sus:
- Dispune declanșarea alarmei de urgență;
- Stabilește tipul de alarmă.

5. Dispune alarmarea unităților și localităților învecinate, colaborând cu organele locale și
cu Serviciul Privat pentru situații de Urgență.
6. Dirijează evacuarea personalului afectat, indicând direcția de evacuare și locurile de

refugiu a celor evacuați.
7. Analizează situația creată și în funcție de durata și pericolul evenimentului respectiv,

dispune oprirea, totală sau parțială, a instalațiilor.
8. Comunică autorităților  județene și autorităților locale situația apărută și în caz  de

necesitate solicită forțe suplimentare pentru limitarea efectelor și consecințelor
evenimentelor periculoase.

 Centrul oper a tiv c u a c tivita te tempora ră – Reprezintă colectivul de analiză și
decizie cu responsabilități în coordonarea acțiunilor de intervenție din sectorul propriu.

Este formațiunea responsabilă cu acțiunile îndeplinite la locul accidentului, coordonarea
unitară a acțiunii tuturor forțelor stabilite pentru intervenție, coordonează echipele de răspuns la
urgența și comunicarea cu cei din afara locului accidentului. Este condusă de un comandant
desemnat de Celula pentru situații de urgență. Funcția de Comandant al incidentului este
temporară și se ocupă numai pe timpul situațiilor de urgență.
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Atribuțiile centrului operativ cu activitate temporară
Atribuții principale:

1. Centralizează și transmit operativ date și informații privind apariția și evoluția stărilor
potențial generatoare de situații de urgență în zona de competență administrativ –
teritorială și învecinată;

2. Monitorizează situațiile de urgență produse pe amplasamentul unității și informează
despre evoluția acestora;

3. Asigură transmiterea operativă a hotărârilor și dispozițiilor de intervenție forțelor și
mijloacelor proprii sau cele sosite în sprijin;

4.  Asigură menținerea legăturilor de comunicații cu autoritățile implicate în managementul
situațiilor de urgență (ISU; Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului), Instituții
Publice, operatori Economici vecini, populație;

5. Gestionează baza de date referitoare la situații de urgență.

Atribuții specifice:
1.  Întocmesc informări periodice privind situația operativă sau stadiu îndeplinirii hotărârilor

adoptate,
2. Raportează situația Directorului General / șefului Serviciului privat pentru situații de

urgență și așteaptă dispoziția de a introduce semnalul de alarmă corespunzător clasei de
urgență B sau C;

3. Alarmează din dispoziția directorului General, dacă este cazul, operatorii economici din
zonă conform schemei de înștiințare;

4. Se informează despre situația meteorologică și raportează Celulei de Urgență;
5. Trasează pe hartă zona de acțiune a detonației/deflagrației sau zonele afectate de

eliberările de substanțe periculoase;
6. Alarmează dispensarul medical al unității și/sau spitalul jud. Brașov;
7. Dispune la posturile de pază, interzicerea accesului în unitate, cu excepția celor care

acționează în cadrul alarmei de urgență;
8. Dispune, după caz, centralei telefonice întreruperea tuturor convorbirilor și solicită
9. legătura directă cu unitățile învecinate.

Dispecerat – ofițe rul de  s e rvic iu

Are rol determinant în gestionarea apelurilor de urgență și de transmitere a mesajelor de
înștiințare.

SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (SPSU)
Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă cat. V–a este constituit conform Ordinului MAI

nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a Ordinului 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
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Prin Decizia nr. 16/12.04.2011 emisă de Directorul General s-a constituit Serviciul privat
pentru situaţii de urgenţă, şi este organizat şi funcţionează conform  „Regulamentului de
organizare şi funcţionare al SPSU”.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă:
- are atribuţii privind apărarea vieţii salariaţilor şi a patrimoniului societăţii împotriva

incendiilor, exploziilor şi a altor situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă stabilit cu acordul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” al județului Brașov, conform comunicării
acestuia.

- este de categoria a Va având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor echipe
specializate pe tipuri de riscuri în funcţie de scenariile de accident major identificate.

- cuprinde:
 Compartimentul de prevenire:

Are atribuții în: organizarea și desfășurarea activității specifice de prevenire a situațiilor
de urgență; participă la identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor
determinanți ai acestora. Este format din cadrul tehnic PSI și inspector protecție civilă.

 Formațiunile de intervenție, salvare și prim ajutor, la depozitul RM de stoc
Vlădeni, care sunt alcătuite din:

 echipă de intervenție
 echipe specializate

- echipa de înștiințare - alarmare;
- echipa de cercetare - căutare;
- echipa de deblocare, salvare;
- evacuare;
- echipa pirotehnică.

Conducerea SPSU este asigurată de către şeful Serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă. Componeța nominală a SPSU este prezentată în Anexa 2.

Controlul şi îndrumarea activităţii SPSU al societăţii se fac de către Directorul General.
Atribuţii principale ale SPSU sunt:

 Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor
și măsurilor de apărare împotriva incendiilor:

o executarea programului de pregătire de specialitate a serviciului privat;
o cunoașterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire și stingere a

incendiilor și a cauzelor de incendiu;
o sprijină conducătorii instituțiilor aparținând operatorului economic pentru instruirea

persoanelor care execută lucrări cu pericol de incendiu;
o popularizează prin instructaje, cât și pe timpul executării controalelor de prevenire,

actele normative care reglementează activitatea de management a situațiilor de
urgență, cauzele și împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor și consecințelor
producerii unor incendii sau explozii;

 Verifică modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor și măsurilor de
prevenire, care constă în:

o efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire;
o fac propuneri pentru înlăturarea constatărilor și urmărește rezolvarea operativă a

acestora;
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o stabilirea de restricții ori interzicerea utilizării focului deschis și efectuării unor
lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanțe inflamabile, pentru a preveni
producerea de incendii;

o asigură supravegherea cu personal și mijloace tehnice de specialitate adecvate
pericolului de incendiu a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat
de periculozitate;

o sprijină conducătorii operatorilor economici pentru realizarea activității de
prevenire;

o sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenției în situații de
urgență;

o acționează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată  a oricărui  pericol,
constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoștință de alte
persoane;

o informează operatorul economic, personalul inspecției de prevenire din cadrul
Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” Brașov asupra încălcărilor
deosebite de la normele de prevenire și starea de pericol făcând propuneri menite
să înlăture pericolul;

 Execută acțiuni de intervenție pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului
ajutor și protecția persoanelor și a bunurilor periclitate de incendiu, explozii și alte
evenimente:

o întocmește documentele operative de intervenție;
o planifică, organizează și execută instruirea asupra modului de intervenție în

diferite situații;
o execută aplicații și exerciții practice de intervenție;
o participă la  aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste  pentru situații de

urgență și alte forțe stabilite prin planurile de cooperare;
o asigură cunoașterea tehnicii de luptă din dotare și instrucțiunile de exploatare a

acesteia;
o asigură cunoașterea surselor și sistemelor de alimentare cu apă;
o asigură menținerea în stare de funcționare a mijloacelor de intervenție, avertizare,

anunțare și semnalizare a incendiilor, a instalațiilor de stingere, a  surselor de
alimentare cu apă și a căilor de acces și de intervenție din cadrul operatorului
economic;

o asigură forțele și mijloacele de intervenție în caz de incendiu sau alte situații prin
luarea tuturor măsurilor de protecție până la înlăturarea stării de pericol;

 Acordă ajutor persoanelor a căror viață este pusă în pericol în caz de explozii, inundații,
alunecări de teren, accidente și în caz de dezastre pe teritoriul operatorului economic:

o participă la acțiuni de alimentare cu apă în caz de deteriorare a rețelei și a
surselor de alimentare cu apă;

o evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice și alte locuri inundate;
o menține în stare de funcționare mijloacele tehnice de refulare și absorbție a apei;

 Participă la efectuarea de deblocări și înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre:
o în acest scop trebuie să cunoască planurile clădirilor și ale instalațiilor tehnologice

din cadrul operatorului economic. De asemenea vor fi însușite cunoștințele minime
necesare despre instalațiile de alimentare cu energie electrică, gaze, apă și
canalizare;
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o stabilește ipoteze de acțiune pentru stingerea incendiilor în situația în care datorită
diferitelor situații sunt afectate rețelele instalațiilor de apă pentru stingerea
incendiilor;

o participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături și la deblocarea căilor de
acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenții în
situații de dezastre;

o participă, după caz, la alimentarea cu apă a unor instalații tehnologice sau de
stingere a incendiilor, în situația deteriorării instalațiilor cu apă.

În îndeplinirea atribuţiilor specifice, SPSU cooperează cu toate compartimentele şi
serviciile din cadrul societăţii.

SPSU cooperează cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” al județului
Brașov la acţiunile de intervenţie în caz de incendii, explozii, calamităţi naturale sau dezastre
produse pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni aparținând societății Carfil.

Atribuţiile Şefului SPSU
Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie

în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în
vigoare. El conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie,
pregătire, planificare şi desfăşurare a activităţilor conform planului de pregătire şi intervenţie
anual al serviciului privat.

Şeful serviciului are următoarele atribuţii:
 organizează și conduce acțiunile echipelor de specialitate sau specializate în caz de

incendiu, avarii, calamități naturale, inundații, explozii și alte situații de urgență;
 planifică și conduce activitățile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare și de aplicare

a documentelor operative;
 asigură, verifică și menține în mod permanent, în stare de funcționare punctele de

comandă (locurilor de conducere) în situații de urgență civilă și să le doteze cu materiale
și documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;

 asigură măsurile organizatorice, materialele și documentele necesare privind înștiințarea
personalului serviciului privat la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor
urgențe civile sau la ordin;

 conduce lunar, procesul de pregătire pentru ridicarea capacității de intervenție, potrivit
documentelor întocmite în acest scop;

 asigură studierea și cunoașterea de către personalul serviciului privat a particularităților
amplasamentului clasificării din punct de vedere al protecției civile precum și principalele
caracteristici ale factorilor de risc care ar influența urmările situațiilor de urgență din zona
de competență;

 asigură baza materială a serviciului privat prin compartimentul administrativ din cadrul
societății, pe baza propunerilor instrucțiunilor de dotare;

 întocmește situația cu mijloacele, aparatura, utilajele și instalațiile din incinta care pot fi
folosite în situații de urgență pe care o actualizează permanent;

 asigură încadrarea serviciului de intervenție cu personal de specialitate;
 informează administratorul și compartimentul/specialistul de prevenire cu atribuții pe linia

situațiilor de urgență despre stările de pericol în sectorul de competență;
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 verifică modul cum personalul serviciului privat respectă programul de activitate și
regulamentul de organizare și funcționare a serviciului  privat;

 execută instructaj general și periodic cu personalul;
 întocmește și verifică documentele operative ale serviciului;
 controlează ca instalațiile, mijloacele și utilajele de stins incendiu, celelalte materiale

pentru intervenție să fie în stare de funcționare și întreținute corespunzător;
 ține evidența participării la pregătirea profesională și calificativele obținute;
 ține evidența aplicațiilor, exercițiilor și intervențiilor la care a participat serviciul privat;
 urmărește executarea dispozițiilor date către salariați și nu permite amestecul altor

persoane neautorizate în conducerea serviciului;
 participă la instructaje, schimburi de experiență, cursuri de pregătire profesională,

organizate de serviciile profesioniste pentru situații de urgență;
 participă la verificarea cunoștințelor membrilor serviciului privat la încadrare, trimestrial și

la sfârșitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
 împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire, verifică modul de respectare a

măsurilor de prevenire pe teritoriul agentului economic;
 face propuneri privind îmbunătățirea activității de prevenire și eliminarea stărilor de

pericol;
 pregătește și asigură desfășurarea bilanțului anual al activității serviciului privat;
 execută atribuțiile prevăzute în regulamentele și instrucțiunile pe linia protecției civile,

prevenirii și stingerii incendiilor.

Atribuțiile șefului de compartiment/specialistului de prevenire pe timpul efectuării
activității de îndrumare și control:
 acționează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le

constată și urmărește rezolvarea lor operativă;
 stabilește restricții și interdicții la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu

se respectă prevederile normelor de prevenire și regulile de executare a lucrărilor cu risc;
 verifică dotarea și starea tehnică a mijloacelor de securitate la incendiu, de primă

intervenție în caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de
incendiu și hidranți exteriori de incendiu);

 verifică organizarea măsurilor de prevenire la locurile de muncă;
 controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu;
 sprijină conducerile agenților economici în realizarea protecției și instruirea personalului

muncitor;
 informează, șeful serviciului privat, conducerea, imediat după ce a constatat nereguli

grave, sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;
 acționează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol de

incendiu;
 urmărește modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului și focului deschis

în locurile stabilite;
 verifică menținerea liberă și în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenție și de

evacuare în caz de incendiu;
 acționează pentru punerea în intervenție și în stare de funcționare a instalațiilor și

mijloacelor de Securitate la incendiu defecte;
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 în caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul privat și
participă la stingerea sau înlăturarea urmărilor dezastrelor;

 consemnează în registrul de însemnări toate constatările făcute și le aduce la cunoștință
șefului serviciului privat;

 să cunoască normele specifice și măsurile generale ce trebuie respectate pe timpul
executării controlului;

 Măsuri generale – ce trebuie urmărite pe timpul efectuării controlului:
1. Modul de depozitare a substanțelor și materialelor, astfel încât să nu blocheze căile

de acces și de evacuare în caz de incendiu, mijloacele și instalațiile de stingere,
instalațiile electrice și de alimentare cu apă de incendiu;

2. Starea tehnică a instalațiilor electrice de forță și iluminat să nu prezinte defecțiuni,
improvizații, stare de uzură avansată și să corespundă la mediul unde sunt
exploatate;

3. Depozitarea deșeurilor combustibile rezultate din procesul tehnologic, operații de
curățare și transportarea lor în locurile special amenajate la terminarea programului;

4. Modul de respectare a interdicției privind fumatul și focul deschis în locurile stabilite în
acest sens;

5. Modul de amplasare, execuție și exploatare a mijloacelor de încălzire cu și fără
acumulare de căldură;

6. Întreținerea și curățarea coșurilor de evacuare a fumului;
7. Dacă  organizarea măsurilor preventive  de la locurile  de muncă corespunde cu

situațiile concrete existente;
8. Starea tehnică și dotarea cu mijloace și instalații P.S.I. de la locurile de muncă

aparținând agenților economici;
9. Păstrarea și  depozitarea de substanțe periculoase sau cu grad ridicat de

periculozitate în locuri special amenajate, cu respectarea condițiilor impuse de
proprietățile lor fizico-chimice;

10.Dacă depozitarea diferitelor materiale se face cu respectarea distanțelor de siguranță
față de elementele de construcții și alte instalații;

11. Dacă sunt depozitate materiale și substanțe combustibile pe elementele și instalațiile
electrice și de încălzire.

Atribuțiile șefului echipei de intervenție
Se subordonează șefului serviciului privat, este șeful nemijlocit al echipei pe care o

comandă și are următoarele atribuții:
 răspunde de organizarea activității echipei de intervenție în lipsa șefului serviciului privat

și este înlocuitorul acestuia;
 organizează intervenția (ordinea de luptă) după decizia de organizare a serviciului privat

și conduce intervenția în lipsa șefului;
 verifică activitatea, astfel încât aceasta să se încadreze în programul zilnic de activitate și

respectarea ordinii și disciplinei;
 verifică activitatea și dacă se află la capacitatea de a-și executa sarcinile stabilite;
 verifică modul cum se respectă sarcinile P.S.I. (prin controalele de prevenire a

incendiilor);
 consemnează în documentele serviciului toate activitățile care s-au efectuat, constatările

făcute, măsurile luate și evenimentele deosebite;
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 asigură respectarea graficelor de asistență tehnică, pentru menținerea în stare de
funcționare a tehnicii de luptă, accesoriilor din dotare;

 conduce intervenția echipei/grupei la stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, la
calamități naturale și dezastre, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea
persoanelor și evacuarea bunurilor;

 execută programul de pregătire din grupă;
 soluționează operativ toate problemele apărute la mijloacele de prevenire și stingere a

incendiilor;
 nu părăsește serviciul până nu este înlocuit de schimbul următor;
 respectă și impune respectarea programelor și regulamentelor de organizare și

funcționare a serviciului;
 asigură predarea - primirea serviciului și tehnicii de luptă la schimbul următor în stare de

funcționare, după regulamentul stabilit;
 ține permanent legătura cu sediul pe timpul executării serviciului pentru a realiza o

intervenție rapidă în caz de nevoie;
 execută operații de întreținere și reparații la mijloacele P.S.I.

Atribuțiile șefului echipei specializate
Se subordonează șefului serviciului privat, este șeful nemijlocit al echipei pe care o

comandă și are următoarele atribuții:
 conduce personal echipa/grupa în misiunile de intervenție încredințate în orice situație, la

stingerea incendiilor, exploziilor, avariilor, pentru înlăturarea efectelor provocate, salvarea
persoanelor și evacuarea bunurilor;

 menține în permanență legătura cu șeful serviciului, cu grupa/echipajul de intervenție,
raportează la începerea și terminarea misiunii;

 participă și conduce convocările, ședințele de pregătire cu personalul din subordine;
 să cunoască personal folosirea și întreținerea mijloacelor din dotare;
 să cunoască semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridică

materialele repartizate pentru intervenție;
 să execute conform planificării instruirea  personalului din subordine și să țină la zi

prezența la pregătire;
 respectă și impune respectarea programelor și regulamentelor de organizare și

funcționare a serviciului;
 asigură predarea - primirea serviciului și tehnicii de luptă la schimbul următor în stare de

funcționare, după regulamentul stabilit;
 ia măsuri de protecția muncii pe timpul ședințelor de pregătire, exercițiilor, aplicațiilor și

intervențiilor;
 să comunice șefului serviciului privat ori de câte ori absentează pe o durată mai mare de

48 ore.

Atribuțiile conducătorului autospecialei și mecanicului de utilaj (motopompă)
Se subordonează șefului serviciului privat și șefului echipajului/grupei de intervenție și are
următoarele atribuții:
 răspunde de menținerea în stare de funcționare a utilajelor și instalațiilor de intervenție

pe care le deservește;
 execută toate lucrările de asistență tehnică și reparații planificate;
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 verifică la  preluarea serviciului starea de funcționare a tehnicii de luptă  din dotare,
accesorii, inventarul și rezerva cu carburant;

 asigură predarea utilajelor și inventarul corespunzător la schimbul următor (stare de
funcționare);

 acționează operativ în caz de incendiu și alte evenimente deosebite;
 participă la salvarea persoanelor și evacuarea bunurilor materiale;
 execută programul individual de pregătire profesională;
 alarmează în caz de incendiu serviciul privat, pompierii militari, alte forțe cu care se

cooperează, șeful serviciului privat;
 remediază pe loc toate defecțiunile posibile la utilajele și instalațiile P.S.I. iar când nu le

poate remedia vor fi aduse la cunoștință administratorului prin șeful serviciului privat sau
șeful de echipă/grupă;

 ține și întocmește evidența zilnică a rodajului la autospecială, motopompă sau celelalte
utilaje;

 supraveghează respectarea normelor P.S.I. la locurile de muncă cu pericol de incendiu;
 respectă programul și regulamentul de funcționare și organizare a serviciului privat, reguli

de disciplina muncii;
 își însușește modul de funcționare, întreținere și reparații la tehnica de luptă, instalații,

utilaje și mijloace de intervenție;
 execută sarcinile stabilite de șeful serviciului privat sau șefului de echipă/grupă;
 nu părăsește locul de muncă până nu a asigurat predarea serviciului și a inventarului, la

schimbul următor;
 conduce intervenția în lipsa șefului de grupă și ia măsuri operative pentru eliminarea

stării de pericol;
 participă la testele pentru verificarea cunoștințelor și atestarea pe post.

Atribuțiile membrilor echipajelor/grupelor de intervenție și echipelor specializate
Se subordonează șefului serviciului privat și șefului echipelor de intervenție sau
specializate, au  următoarele atribuții:
 participă la toate activitățile de instruire de specialitate a serviciului privat;
 execută antrenament pentru mânuirea corectă a tehnicii de luptă, accesoriilor și

echipamentului de protecție;
 respectă programul serviciului privat și activitățile planificate, regulile de ordine interioară

și disciplina muncii;
 nu părăsește serviciul până la sosirea în unitate a schimbului următor;
 execută controale asupra respectării normelor P.S.I. și supravegherea lucrărilor cu

pericol de incendiu și a locurilor de muncă cu pericol de incendiu;
 acționează operativ la stingerea incendiilor, salvarea persoanelor și a bunurilor materiale;
 să cunoască modul de funcționare și exploatare a tehnicii de luptă, a instalațiilor de

semnalizare – alarmare, de alertare și stingere a incendiilor;
 folosește mijloacele de intervenție judicios respectând instrucțiunile de utilizare;
 îndeplinește la timp sarcinile stabilite de șeful serviciului privat și de șeful de

grupă/echipaj;
 menține permanent legătura cu sediul serviciului pe timpul executării unor activități și a

controlului de prevenire;
 asigură menținerea în stare de funcționare a mijloacelor și instalațiilor P.S.I. de

semnalizare, alarmare, alertare și stingere;
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 îndeplinește sarcinile șefului de grupă lipsa acestuia;
 să comunice șefului serviciului privat și șefului său ori de câte ori absentează pe o durată

mai mare de 48 ore.

PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVULUI
Pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni paza este asigurată de efective ale

I.J.J Brasov.
Securitatea depozitului este asigurată prin serviciul de pază permanent de către o

formaţie de jandarmi ai MAI cu respectarea Legii 333/2003 cu modificările şi completările
ulterioare, a Legii 295/2004 republicată privind regimul armelor şi al muniţiilor şi a Normelor de
aplicare a acestor legi.

Dispeceratul de pază şi securitate se află la poarta de acces în depozit.
Zona de pază a depozitului Vlădeni are un culoar lat de 3 metri pe tot perimetrul

depozitului şi se utilizează pentru circulaţia patrulelor de jandarmi, conform planului de pază
aprobat.

Această zonă este imprejmuită cu gard de sarmă ghimpată, înalt de 2 m.

Paza transferurilor și a transporturilor de materii explozive cu destinație militară pe
teritoriul României se asigură de către unitățile Ministerului Administrației și Internelor cu
efective de jandarmi.

În scopul asigurării serviciului de pază și protecție a transporturilor speciale de materiale
explozive pe cale rutieră, societatea are încheiat un contract de prestări servicii cu Inspectoratul
de Jandarmi Județean Brașov.
Contractul este încheiat în condițiile prevăzute în planul de pază întocmit de inspectorul șef al
I.J.J. Brașov și reprezentantul unității, și în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor, protecția persoanelor și paza bunurilor și valorilor deținute,
Legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, Legea 17/1996
privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare, Legea 262/2005
privind regimul materiilor explozive și alte normative specifice în vigoare.
Obiectul contractului îl constituie:

- asigurarea pazei și protecției transporturilor speciale de materiale explozive pe
cale rutieră cu efective de jandarmi;

- transporturile în traficul de import vor fi asigurate cu pază de la stația de intrare în
țară până la stația de destinație;

- transporturile speciale de materiale explozive vor fi asigurate cu pază de la stația
de încărcare până la stația de destinație;

- transporturile în traficul de export vor fi asigurate cu pază de la stația de expediere
până la stația de ieșire din țară.

1.2.1.2. Identificarea nevoilor de pregătire a personalului implicat în managementul
pericolelor majore şi asigurarea pregătirii

Managementul de vârf furnizează resursele necesare (resurse umane şi calificări
specializate, infrastructura organizaţională, resursele tehnologice şi financiare) pentru stabilirea,
implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii.
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Managementul societăţii de la cel mai înalt nivel determină nivelul de experienţă,
competenţă şi instruire necesare pentru a se asigura de capabilitatea personalului, în special a
celor însărcinaţi cu funcţii specializate în managementul de mediu, sănătate şi securitate în
muncă precum şi situaţii de urgenţă.

Identificarea prevederilor legale privind tratarea situaţiilor de urgenţă se face de către
personalul din cadrul serviciului intern de prevenire protecție situații de urgență , mediu conform
legislaţiei specifice domeniului de care răspunde.

Şefii de pe toate treptele ierarhice au obligaţia de a evalua, prin sondaj, nivelul de
cunoştinţe în domeniul securităţii pirotehnice, pentru a se convinge că angajaţii din subordine
au competenţa şi posedă aptitudinile necesare, pentru aplicarea strictă a consemnelor de
securitate şi numai după aceea să le încredinţeze sarcini de muncă.

Participanţii la procesele de muncă din sectoarele pirotehnice sunt obligaţi:
a) să cunoască riscurile la care sunt expuşi în timpul activităţilor pe care le desfăşoară,

precum şi modul de acţionare în cazul producerii unor evenimente;
b) să lucreze numai în stare de sănătate fizică şi psihică normală şi să anunţe, şefilor

direcţi, orice stare de indispoziţie sau indisponibilitate;
c) să poarte numai echipamentul de protecţie a muncii impus de activitatea desfăşurată,

pentru fiecare operaţie şi loc de muncă;
d) să se supună controlului medical, inclusiv testării neuropsihice şi a aptitudinilor

profesionale, la intervale de timp de cel mult un an, iar la cererea conducătorilor locurilor de
muncă, ori de câte ori este necesar;

e) să accepte luarea probelor pentru stabilirea conţinutului de alcool în sânge, ori de câte
ori o impun necesităţile serviciului;

f) să accepte mutarea în locuri de muncă cu specific nepirotehnic, atunci când în urma
controalelor au fost declaraţi inapţi din punct de vedere neuropsihic sau medical;

g) să menţină curăţenia şi o ordine perfectă la locurile de muncă, răspunderea pentru
curăţarea maşinilor, utilajelor sau a instalaţiilor revenind tuturor treptelor ierarhice, de la angajaţi
la şeful de depozit;

Pentru identificarea nevoilor de pregătire a personalului implicat în managementul
pericolelor majore şi asigurarea pregătirii conducerea societății a documentat și implementat
următoarele proceduri:

- SMC – PL- 039 – Pregătirea profesională
- SMC – PL- 041 – Evaluarea personalului
- SMC – PS- 008 – Determinarea și menținerea competenței personalului
- SMC – PL- 042 – Evaluarea psiholoigcă
-
Procedura SMC – PL- 041 – Evaluarea personalului stabilește modul de organizare și

desfășurare a evaluării anuale a personalului societății Carfil, în vederea determinării direcțiilor
de perfecționare profesională și micșorarea riscurilor provocate de menținerea sau promovarea
unor persoane incompetente. Procedura se aplică în toate compartimentele din societate.

Criteriile cu privire la angajarea și promovarea personalului sunt stabilite în Fișele de post
care conțin cerințele minimale privind competența necesară personalului.

Identificarea nevoilor de instruire a personalului rezultă din :
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-îmbunătățirea continuă a pregătirii personalului pentru menținerea competenței
acestuia;

-analiza evaluărilor anuale a personalului societății;
-achiziția de echipamente/utilaje noi;
-modificări ale reglementărilor;
-aplicarea unor măsuri de eliminare/reducere a riscurilor proceselor, riscuri identificate în

urma unor audituri interne sau a ședințelor de analiză a managementului.
Nevoile de instruire se stabilesc anual de către conducerile compartimentelor

operaţionale si funcţionale pentru personalul propriu, iar la nivelul societăţii, de către
Compartimentul Managementul Resurse Umane.

Compartimentul Managementul Resurse Umane elaborează, proiectul programului de
instruire şi pregătire profesională, la nivelul societăţii care după aprobare devine “Planul anual
de instruire”.

Procedura de instruire a personalului
Pentru asigurarea controlului asupra procesului de pregătire profesională și instruire pe

linia calității și profesională , societatea a aplică procedura SMC – PL- 039 – Pregătirea
profesională procedură care se aplică și  personalului  din cadrul  depozitului RM de stoc
Vlădeni. Pregătirea profesională este realizată la nivelul societății prin participarea angajaților la
cursuri de calificare și cursuri de perfecționare care se pot desfășura intern sau extern cu
experți autorizați.

Înainte de începerea lucrului în cadrul societății, noii angajați sunt instruiți de către șeful
ierarhic, cu privire la responsabilitățile din fișa postului , prevederile din procedurile și
instrucțiunile de lucru specifice postului.

De asemenea se realizează instruirea cu privire la normele de securitate /sănătate
ocupațională și situații de urgență de către societatea externă specializată.
Aceste instruiri sunt înregistrate în “Fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea
în muncă” și în “Fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgență”

Procesul de instruire se desfăşoară in baza “Planului anual de instruire”.
Evaluarea instruirii
Evaluarea eficacității acțiunilor de instruire, angajare, promovare pentru asigurarea

menținerii/creșterii competenței angajaților societății se face în conformitate cu procedura SMC
– PL- 041 – Evaluarea personalului și procedura SMC – PL- 042 – Evaluarea psiholoigcă
și a Regulamentului intern aplicabilă și personalului depozitului RM de stoc Vlădeni.

Pentru înregistrarea instruirii se utilizează următoarele documente de
evidenta/înregistrare:

- registre si cataloage pentru cursurile de instruire in funcţie de formele de instruire;
- proces-verbal cu rezultatele obţinute la examenul de absolvire a fiecărui tip de curs;
- condica de prezenta la cursuri;
- registru de evidenta a documentelor eliberate la finalizarea cursurilor (certificate,

adeverite, etc.);
- registru de evidenta a salariaţilor care sunt autorizaţi pentru meserii specifice.
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Societatea are realizat Planul de instruire şi testare care descrie modul de
desfăşurare a activităţii de instruire de securitate şi sănătate în muncă în societate, intervalele
dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea, materialele prezentate precum si modul de
verificare a cunoştinţelor. Aceste documente sunt realizate de către societatea externă cu
atribuții de sănătate și securitate în muncă.

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul societății se
efectuează în timpul programului de lucru şi cuprinde trei faze:

- instruirea introductiv generală;
- instruirea la locul de muncă;
- instruirea periodică.

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se
consemnează în mod obligatoriu în fişa individuală de protecţie, cu indicarea materialului
predat, a duratei şi datei instruirii.

După efectuarea instruirii, fişa de instruire se semnează de către lucrătorul instruit şi de
către persoanele care au efectuat şi verificat instruirea.

Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de muncă şi este însoţită de
o copie a fişei de aptitudini completată de către medicul de medicina muncii în urma examenului
medical la angajare.

Pentru persoanele aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, sunt stabilite, prin
regulamentul intern, reguli privind instruirea şi însoţirea acestora în întreprindere şi/sau unitate.

Pentru lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi din exterior, care desfăşoară activităţi pe
bază de contract de prestări de servicii în unitate societatea sigură instruirea lucrătorilor privind
activităţile specifice întreprinderii şi/sau unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate
în muncă precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în general.

In urma instruirii se întocmeşte  o fişă colectivă de instruire.
Fişa colectivă de instruire se întocmeşte în două exemplare, un exemplar se va păstra de

către lucrătorul desemnat care a efectuat instruirea şi un exemplar se păstrează de către
angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului.

Instruirea introductiv generală
Scopul instruirii introductiv generale este de a informa lucrătorii despre activităţile

specifice unităţii, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile şi activităţile de
prevenire şi protecţie la nivelul unităţii în general.
Instruirea introductiv generală se face:
- la angajarea lucrătorilor noi;
- lucrătorilor detaşaţi de la o alta unitate;
- lucrătorilor delegaţi de la o alta unitate;
- lucrătorului pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporar.

Conţinutul instruirii introductiv generale este în conformitate cu tematica aprobată de
către angajator.
Instruirea introductiv generală se va finaliza cu verificarea însuşirii cunoştinţelor pe bază de
teste.

Rezultatul verificării va fi consemnat în fişa de instruire.
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Lucrătorii care nu si-au însuşit cunoştinţele prezentate la instruirea introductiv-generală
nu vor putea fi angajaţi.

1. Instruire la locul de muncă

Scopul instruirii la locul de muncă (pe linie de SSM) este de informare a lucrătorilor
privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile şi activităţile de prevenire şi
protecţie la nivelul fiecărui loc de muncă, post de lucru şi/sau fiecărei funcţii exercitate.

Conţinutul instruirii la locul de muncă cuprinde cel puţin următoarele:
- informaţii privind riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului

de muncă şi/sau postului de lucru,;
- prevederile instrucţiunilor proprii elaborate pentru locul de muncă şi/sau postul de

lucru;
- măsuri la nivelul locului de muncă şi/sau postului de lucru privind/acordarea primului

ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, precum şi în cazul pericolului
grav şi iminent;

- prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă - privind activităţi
specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;

- demonstraţii practice privind activitatea pe care persoana respectivă o va desfăşură şi
exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, a mijloacelor
de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor.

Instructajul specific locului de muncă (pe linie de SU) se face după instructajul introductiv
general, executându-se individual de către şeful locului de muncă respectiv.

La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreşte să se asigure
participanţilor cunoştinţe referitoare la:

a) caracteristicile fizico-chimice ale substanţelor, materialelor şi produselor utilizate la
locul de muncă;

b) condiţiile care determină ori favorizează producerea accidentelor şi avariilor
tehnologice şi cauzele potenţiale de incendiu şi/sau explozie specifice locului de muncă;

c) descrierea, funcţionarea, monitorizarea şi modul de intervenţie la instalaţiile şi
sistemele de siguranţă ale maşinilor şi utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de
prevenire a avariilor tehnologice;

d) descrierea, funcţionarea, amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor, utilajelor,
aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de protecţie împotriva incendiilor;

e) concepţia de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă şi conţinutul
documentelor operative de răspuns;

f) sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă şi realizarea măsurilor de
protecţie civilă.

Instruirea specifică locului de muncă are o durata de 8 ore si se face de către
conducătorul locului de muncă.

Instruirea periodică
Are ca scop reîmprospătarea cunoştinţelor şi acutizarea cunoştinţelor în domeniul

securităţii şi sănătăţii în munca de către toţi lucrătorii.
Intervalul dintre doua instruiri este stabilit prin calendarul instruirilor stabilit de către

serviciul extern de prevenire și protecție cu acordul directorului societăţii, fără a fi depăşite
termenele.
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Însuşirea cunoştinţelor se verifica de către serviciul extern de prevenire și protecție sau
director, prin sondaj.

Periodicitatea instruirii pentru fiecare loc de muncă, se regăseşte in graficul de instruire
aprobat de directorul general, care se distribuie fiecărui conducător de loc de munca in primele
zile ale anului odată cu tematica anuala de instruire.

Instruire periodică se face :
- trimestrial pentru Șeful depozitului și personalul de administrație cu o durata de 2

ore;
- bilunar pentru meseriile din sectorul Pirotehnic cu o durata de 2 ore;
- zilnic pentru pirotehnist, cu o durată de 15-30 minute și este consemnată într-un

proces –verbal;

Instruirea periodică suplimentară
Se face in următoarele cazuri:

- daca un lucrător a lipsit mai mult de 30 de zile lucrătoare,
- când au apărut modificări ale prevederilor de securitate si sănătate in munca

privind activităţile specifice la locul de munca,
- la reluarea activităţii după accident de munca,
- la executarea unor lucrări speciale,
- la modificarea tehnologiei existente,
- la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificări ale

echipamentelor existente.
- la schimbarea legislaţiei in domeniul securităţii si sănătăţii in munca pentru

informarea lucrătorilor.
Durata instruirii periodice nu va fi mai mica de 8 ore,se efectuează de către serviciul

extern de prevenire și protecție si va cuprinde tematici întocmite de către lucrătorul
desemnat si aprobate de director.

Instruirea pe probleme de managementul calităţii se realizează de către Serviciul
Managementul Calităţii conform Cursurilor de instruire în Managementul Calităţii şi se
înregistrează în Registrul de instruire Managementul Calităţii.

 P re gă tirea î n  dome niul  s ituaţii lor de urge nţă
Societatea CARFIL . are întocmită o tematică privind instruirea pentru situaţii de urgenţă.

Organizarea pregătirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă
Pregătirea personalului societăţii se realizează conform Tematicii de instruire în situaţii

de urgenţă aprobat de conducerea societăţii, în conformitate cu Ordinul MAI 712/2005, cu
completările ulterioare, pe categorii de personal.

Pregătirea formaţiunilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor din cadrul SPSU se
realizează prin:

- participarea la instruiri conform tematicii anuale.
- exerciţii  de testare a scenariilor din PUI;
- participarea la exerciţiile practice organizate la nivel de societate care impun intervenţia

în situaţii de urgenţă.
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Pregătirea echipelor specializate ale SPSU se face conform graficelor de pregătire
anuale şi lunare prezentate și a tematicii anuale de instruire în domeniul situațiilor de urgență. În
luna decembrie se efectuează verificări pentru însuşirea cunoştinţelor dobândite prin testare
scrisă.

Evidenţa şi evaluarea pregătirii
Prezenţa la exerciţii de pregătire este obligatorie pentru personalul care fac parte din

echipele specializate , nominalizate în decizia de constituire a SPSU.

Prezenţa la exerciţii  de pregătire este obligatorie pentru personalul de la depozitul
Vlădeni care face parte din echipele specializate, nominalizate în decizia de constituire a
SPSU.

Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de
organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care
organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor.

Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor  de urgenţă se analizează după fiecare
exerciţiu, sub formă de raport scris, care cuprinde:

- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
- gradul de îndeplinire a planului de pregătire;
- organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale;
- organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgenţă;
- gradul de asigurare a bazei materiale;
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Personalul Compartimentului de prevenire (cadrul tehnic PSI şi inspectorul protecţie

civilă) înaintează, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, rapoartele de evaluare a
pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă din raza de competenţă a acestora.

Implicarea subcontractantilor

Contractorii la vizitarea amplasamentului sau în cazul lucrărilor efectuate de
subcontractanți persoanele implicate sunt informate despre riscurile din amplasament. La toate
nivelurile organizației, responsabilul de contract este obligat sa se asigure ca toti contractorii și
angajații acestora respectă cerințele privind sistemul de management al securitătii. Initiatorul
contractului este responsabil privind stipularea clauzelor de securitate in contract pentru
activitatile subcontractate.

1.2.2. Identificarea şi evaluarea pericolelor majore

Proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau preparat chimic sau a unei stări fizice, cu
potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi / sau asupra mediului este
definită drept ″pericol″.

Un ″accident major″ reprezintă producerea unei emisii importante de substanţă, a unui
incendiu sau a  unei explozii, care rezultă  dintr-un  proces  necontrolat în cursul exploatării
oricărui amplasament, care intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare şi care conduce la apariţia
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imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului,
în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi în care sunt implicate una sau mai multe
substanţe periculoase.

Prevederile HG nr. 804/ 2007 se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe
periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa 1, având în vedere şi
prevederile legale referitoare la mediul de muncă şi în special, cele referitoare la aplicarea
măsurilor ce vizează securitatea şi sănătatea lucrătorilor la locul de muncă.

Prin ″substanţă periculoasă″ se înţelege o substanţă, un amestec sau un preparat,
prevăzute de legislaţia în vigoare sau care îndeplinesc criteriile din legislaţie, şi care sunt
prezente sub formă de materii prime, produse, produse secundare, reziduale sau intermediare,
inclusiv acele substanţe despre care se presupune că pot fi generate în cazul producerii unui
accident.

Prin ″risc″ se înţelege probabilitatea producerii unui efect specific într-o perioadă sau în
circumstanţe precizate; riscul rezidual se referă la riscul rămas după înlăturarea unora dintre
factorii cauzatori de risc.

Identificarea şi evaluarea pericolelor majore presupune depistarea posibilelor pericole
care provin atât din activitatea desfăşurată (în condiţii normale / în condiţii anormale) cât şi din
proprietăţile substanţelor prezente în cadrul amplasamentului.

În procesul de identificare şi evaluare a pericolelor majore sunt utilizate pe de o parte
cunoştinţele şi experienţa personalului propriu şi pe de altă parte, lucrări elaborate de către
firme specializate. Sunt utilizate documente privind proprietăţile substanţelor vehiculate.

Un rol important în identificarea şi evaluarea pericolelor majore îl are şi monitorizarea
tehnologică şi de mediu precum şi rezultatele investigaţiilor efectuate urmare a eventualelor
incidente şi accidente produse de-a lungul anilor.

Se asigură o legătură cât mai clară între riscul identificat şi măsurile luate, printr-o
abordare ierarhică, cu scopul evitării accidentelor majore sau în ultimă instanţă reducerea la
minim a efectelor prin aplicarea de practici de siguranţă la fiecare loc de muncă.

Instalaţiile care ar putea prezenta un pericol de accident major sunt cuprinse de
asemenea şi în Notificarea activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor
majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Identificarea şi evaluarea pericolelor, precum şi modalităţile de intervenţie în caz de
producere a acestor evenimente, se realizează pentru magaziile de depozitare în cadrul:

- Instrucţiunilor de lucru;
- Instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
- Consemnele generale de securitate
- Planul de intervenţie;
- Planul de Urgenţă Internă.

În cadrul depozitului Rm de stoc Vlădeni, locurile care ar putea prezenta un pericol de
accident major sunt magaziile de depozitare materiale explozive, mijloacele de transport al
materialelor explozive prezente la un moment dat pe amplasament.

Manipularea/depozitarea materialelor explozive pe amplasamentul depozitului Vlădeni
constituie o sursă potenţială de accidente majore, evenimente care pot deveni periculoase
pentru factorul uman şi factorii de mediu.
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Activităţile cu factor de risc impun, ca pe lângă măsurile care se iau în mod curent, de
exploatare în siguranţă, să existe un control permanent şi o continuă evaluare a riscului şi a
consecinţelor posibile.

Activităţile desfăşurate pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni , cuprind un
ansamblu de operaţiuni, care implică factorul uman.

Vehicularea şi depozitarea unor  substanţe periculoase şi  a explozivilor, în anumite
condiţii poate duce la situaţii de risc major.

În orice activitate umană există posibilitatea apariţiei unui risc care poate produce uneori
pagube materiale, victime umane, poluarea mediului sau daune sociale.

Dintre tehnicile cunoscute pentru identificarea riscurilor se enumără următoarele:
 verificarea caracteristicilor chimice şi fizice ale substanţelor vehiculate sub aspectul

inflamabilităţii, limitelor de explozie, reactivităţii chimice şi proprietăţilor toxicologice;
 examinarea riscurilor pe baza unei “liste de examinare” care cuprinde următoarele:

caracteristicile periculoase ale substanţelor; funcţionare defectuoasă; influenţa
factorilor meteorologici; utilizarea produselor; ciclul de viaţă al produsului. “Lista de
examinare” poate conduce la identificarea riscurilor majore, precum şi la
determinarea măsurilor indicate pentru reducerea efectelor acestora;

 anchete tehnice efectuate cu sprijinul personalului care a participat la construcţia,
magaziilor urmărindu-se: verificarea materialelor şi echipamentelor; teste
nedistructive, procedee de operare.

Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului sau sănătăţii oamenilor
pot avea cauze diferite cum ar fi:

 erori umane datorate necunoaşterii proprietăţilor substanţelor manipulate  sau a
procedurilor de lucru aplicabile în pirotehnie;

 utilizarea substanţelor periculoase fără a ţine seama de prevederile şi atenţionările
din fişa tehnică de securitate a substanţei şi de procedurile de lucru cu aceste
substanţe;

 utilizarea de mijloace de transport necorespunzătoare pentru transportul
explozivilor;

 utilizarea de instalaţii şi echipamente necorespunzătoare uzate sau fără verificările,
reviziile şi reparaţiile necesare;

 lipsa unor atenţionări în procedurile de lucru şi pentru lucru cu substanţe
periculoase;

 manipularea substanţelor periculoase de persoane neautorizate;
 utilizarea de echipamente individuale de protecţie necorespunzătoare (care permit

apariţia electricităţii statice);
 indisciplina la locul de muncă;
 incendii şi/sau explozii, urmare a unora dintre erorile operaţionale menţionate mai

sus, sau a unor cauze externe diverse (dezastre naturale, conflicte armate, sabotaj
etc.);

 lipsa instrucţiunilor de lucru şi  a instrucţiunilor de SSM şi SU;
 deficienţe în instruirea personalului privind utilizarea, manipularea şi depozitarea în

cunoştinţă de cauză a substanţelor periculoase;
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 deficienţe în colectarea, manipularea şi depozitarea deşeurilor, conform normelor
legale în vigoare.

Identificarea pericolelor pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni aparținând
societății Carfil S.A:

a. Pericole naturale
Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei:
Cutremure
Conform Normativului P100-1/2006, amplasamentul este încadrat în zona “D” pentru

acțiunea seisimică.
Un cutremur de mare amplitudine ar risca distrugerea anumitor zone construite putând

avea un efect devastator prin declanșarea unor explozii.
Fenomene meteorologice extreme
Ploile abundente însoţite de descărcări atmosferice pot avea ca efect posibilitatea de

producere de incendii sau explozii ca urmare a unor descărcări atmosferice care nu au fost
captate de sistemele de captare din amplasament.

b. Pericolul de incendiu
Un incendiu în imediata vecinătate a magaziilor de depozitare a explozivilor este un

pericol deosebit ce poate genera un accident major în cazul în care nu este stăpânit şi stins în
fazele incipiente. Cauzele unui incendiu pot fi instalaţiile electrice defecte, electricitatea statică
şi electricitatea atmosferică, temperaturi ambientale extrem de ridicate. Pentru prevenire s-au
luat măsuri de siguranţă obligatorii în aceste cazuri.

c. Pericole tehnologice
Toxicitatea materialelor
În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea,

ambalarea şi etichetarea substanţelor și amestecurilor periculoase, se iau în considerare
următoarele efecte toxice potenţiale:

- iritare;
- sensibilizare;
- efecte corosive;
- toxicitate prin inhalare;

Substanţele şi amestecurile din această categorie ce intră sub incidenţa Legii 59/2016,
prezente pe amplasament sunt: TNT (Trinitrotoluen), pulbere cu dublă bază (NBL) motorină,
benzină, combustibil lichid ușor ( CLU), email, grund, lac, diluant, White spirit.

Inflamabilitate
Substanțele din această categorie ce intră sub incidenţa Legii 59/2016 prezente pe

amplasament sunt: pulbere coloidală (NBL), motorină, benzină, combustibil lichid ușor
( CLU), email, grund, lac, diluant, White spirit, alcool etilic.

Accidentele se pot produce în cazul punerii în libertate, în mod accidental, a acestor
substanţe şi intrarea acestora în contact cu o sursă de aprindere. Se pot genera: incendii şi
explozii.
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Explozivitate
Substanţele din această categorie ce intră sub incidenţa Legii 59/2016 prezente pe

amplasament sunt : pulbere neagră, hexogen, TNT(Trinitrotoluen), pulbere cu dublă bază
(NBL), Pentrită.

Substanţele explozive prezentate mai sus, pot exploda în anumite condiţii, legate de
nerespectarea instrucțiunilor de lucru, consemnelor de securitate, utilizare echipament sau
scule necorespunzătoare, prezenţa flăcării deschise sau a descărcărilor electrostatice, reacţii
necontrolate, accesul persoanelor neautorizate.

Ca urmare, depozitarea şi manipularea substanţelor toxice, explozive, inflamabile
reprezintă aspectul definitoriu al managementului siguranţei.

d. Alte tipuri de pericole
- accidente de transport;
- prăbuşirea de construcţii, instalaţii sau amenajări;
- eşecul utilităţilor publice – avarii;
- căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos;
- periclitare intenţionată;
- incendiu de vegetaţie.

Accidentele de transport se produc în special în afara amplasamentului, dar se pot
produce şi pe teritoriul depozitului.

Măsurile de prevenire se referă în special la siguranţa transportului, respectiv la
conducerea preventivă a mijlocului de transport.

Căderile de obiecte din atmosferă sau din cosmos, deşi sunt pericole cu probabilitate
foarte scăzută, sunt totuşi posibile. Aceste evenimente pot fi încadrate în categoria – catastrofe.
De aceste pericole sunt legate şi pericolele privind prăbuşirea de construcţii, instalaţii sau
amenajări. Efectul lor este major sau chiar catastrofal deoarece poate declanşa accidente
majore de tipul incendii, explozii, dar probabilitatea lor este redusă până la improbabil.

Măsuri de prevenire nu există în acest caz, doar răspunsul în caz de urgenţă, care poate
reduce efectele unui astfel de accident.

Periclitareaintenţionată (Twinning Project RO/2002/IB/EN/02 – Dr. Hans Joachim UTH).
Există următoarele tipuri de periclitare intenţionată:

1. Premisa condiţionată
Cauze: făptaşul vrea să provoace un efect limitat din punctul său de vedere. O situaţie

mult mai periculoasă nu contează pentru el, sau nu îşi dă seama de ea.
Motive: răzbunare, frustrare, „dovedirea” deficienţelor, obţinerea efectelor socio-politice.
Acţiuni pregătitoare: furişare, achiziţionarea de unelte şi de alte obiecte.
Obiectele faptei: unelte simple şi grele, eventual incendieri simple.
Energia criminală: medie.
Cercul de persoane: criminali din interior sau exterior, foşti angajaţi daţi afară, angajaţi

proprii ai firmei şi vizitatori.
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Observaţii/exemple: scoaterea din funcţiune a agregatelor de siguranţă; intervenţii în
derularea producţiei; neanunţarea stărilor critice ale instalaţiei; incendiere, vandalism după
intrarea prin efracţie nereuşită; incendierea din alte motive

2. Premisa directă
Cauze: Cauzatorul vrea să provoace un defect mai mare, prin situaţia de pericol astfel

declanşată, manevre de sustragere a atenţiei.
Motive: radicalitate politică, obţinerea de avantaje materiale sau concurenţiale.
Acţiuni pregătitoare: cercetarea componentelor relevante pentru siguranţa instalaţiei, a

punctelor slabe; folosirea lipsei de supraveghere;dacă este necesar, achiziţionarea de materiale
costisitoare, scoaterea din funcţiune a agregatelor de siguranţă.

Obiectele faptei: unelte simple şi speciale, eventual incendieri, explozibil simplu
(improvizaţie proprie).

Energia criminală: peste medie.
Cercul de persoane: făptaşi singuri, grupări politice radicale.
Observaţii/exemple: incendiere/atentat cu explozibil; distrugerea unor componente de

funcţionare;
3. Atacuri teroriste masive - se exclud în cazul actualei analize
Cauze: procedură periculoasă, brutală, deseori fără a ţine cont de viaţa omenească;

procedură armată.
Motive: acţiuni fanatice, anarhie, provocarea modificărilor sociale prin forţă, „pedepsirea”

întreprinderilor, motive de credinţă.
Acţiuni pregătitoare: pregătiri logistice, cercetare pe ascuns, scoaterea din funcţiune a

agregatelor de siguranţă.
Obiectele faptei: unelte simple şi speciale, eventual incendieri, explozibil.
Energia criminală: deosebit de mare.
Cercul de persoane: făptaşi singuri, grupări extremişti şi terorişti.
Observaţii/exemple: atac înarmat; explozia recipienţilor; tragere cu arme de foc în clădiri;

incendierea clădirilor; atacarea personalului de protecţie a societăţii; atacuri cu explozibil asupra
zonelor deosebit de sensibile

Evitarea pericolelor:
Măsuri de siguranţă: îngrădire exterioară, controlul accesului în amplasament, asigurarea

zonelor periclitate, măsuri organizatorice, organizarea siguranţei, sisteme de alarmă,
supraveghere şi comunicare. Documentele legate de siguranţă sunt ţinute secret.

Evaluarea riscului este procesul general de identificare a pericolelor, de evaluare a
probabilităţii existenţei şi a consecinţelor probabile (riscul asociat cu pericolul). Clasificarea
pericolelor este un element fundamental în evaluarea riscului de a produce accidente majore,
pentru că în acest mod sunt luate în considerare doar acele pericole cu potenţial de accident
major.

Descoperirea surselor de pericol şi a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor
necesare evitării accidentelor se realizează prin analize sistematice de identificare a pericolelor.

În urma analizei calitative a riscului au fost identificate o serie de scenarii accidentale,
pentru care au fost estimate probabilitatea producerii şi consecinţele accidentelor. Dintre
aceste scenarii, au fost selectate în vederea analizei cantitative a riscului acelea care se
caracterizează printr-un nivel de risc ce impune adoptarea unor măsuri destinate reducerii
probabilităţii şi consecinţelor (ALARP).
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Accidentele cu risc scăzut, deloc mai puţin importante sunt de regulă tratate în
Instrucţiunile de lucru şi Regulamentele de funcţionare, intervenţia în cazul acestor accidente se
face local cu mijloacele existente la nivelul instalaţiilor, accidentele personalului fiind incluse la
categoria accidentelor de muncă şi intră sub incidenţa legislaţiei de sănătate şi securitate în
muncă.

Analiza consecinţelor are ca obiectiv obţinerea informaţiilor necesare dimensionării zonelor
de planificare, delimitării zonelor afectate şi planificării răspunsului la urgenţă.

Pentru fiecare scenariu de accident analizat care ar putea avea loc pe amplasamentul
depozituluiRM de stoc Vlădeni, s-au identificat zonele posibil a fi afectate.

Evaluările din punct de vedere al securităţii sunt realizate în cadrul tuturor etapelor de
planificare şi desfășurare al activităților, la magaziilor de depozitare.

Toţi parametrii de lucru în condiţii normale precum şi posibilităţile de dereglare şi cauzele
lor, modul de intervenţie operativă şi responsabilităţile personalului de exploatare a depozitului,
sunt prevăzute în Instrucțiunile de lucru.

În cazul producerii unor incidente sau accidente de muncă, de poluare sau tehnice,
comisia de cercetare a incidentelor de orice natură investighează cauzele producerii acestora,
stabileşte responsabilităţile şi sancţiunile ce se impun şi decide măsuri care trebuiesc luate
pentru evitarea unor situaţii de risc similare, însoţite de termene clare şi responsabilităţi
nominale.

La nivelul întregii societăţii se respectă:
- Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

(republicată în M. Of. nr. 177/12 martie 2014);
- Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea,

transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte
operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor; precum şi autorizarea artificierilor şi a
pirotehniştilor – aprobate cu H.G. nr. 536/2002, şi modificate de H.G. nr.1.207/2005 şi H.G. nr.
95/2011.

Societatea are documentat și implementat o procedură ce se aplică și depozitului de la
Vlădeni, SMC- PL- 001 - Evaluarea nivelului de risc de accidente și îmbolnăviri profesionale.

Procedura documentează procesul de identificare continuă a riscurilor pentru locurile de
muncă / posturile de lucru din sectorul pirotehnice și sunt stabilite măsuri tehnice, măsuri
organizatorice, măsuri igienico-sanitare, acţiunile întreprinse în scopul reducerii .

Operatorii economici care desfăşoară activităţi pirotehnice sunt obligaţi să solicite
întocmirea de studii de securitate în cazurile în care:

a) se schimbă destinaţia unei clădiri pirotehnice sau a unor compartimente ale acesteia;
b) se construieşte o clădire pirotehnică nouă;
c) se depăşeşte încărcarea pirotehnică maximă proiectată, exprimată în echivalent TNT,

pe magazia de depozitare;
d) se introduc noi mijloace sau trasee de transport în obiectivele pirotehnice existente.
Studiile de securitate trebuie să cuprindă:
a) încadrarea materiilor şi obiectelor explozive în grupe de risc şi clase de compatibilitate;
b) evaluarea factorilor de risc pirotehnic şi stabilirea, în fiecare caz în parte, a naturii şi

gravităţii accidentului pirotehnic probabil la originea căruia s-ar afla factorul de risc luat în
considerare;

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=59801
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=102008
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=102008
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c) evaluarea zonelor de distrugeri ce decurg din încadrarea în grupe de risc şi clase de
incendiu, ţinând seama de caracteristicile materiilor  explozive dar şi  de condiţiile  locale
existente, în măsură să diminueze sau să agraveze pericolul;

d) estimarea probabilităţii de producere a unui eveniment pirotehnic (explozie sau
incendiu), ţinând seama de operaţiunile efectuate asupra materiilor explozive;

e) precizarea măsurilor care trebuie luate pentru a preveni accidentele pirotehnice
probabile şi în caz de producere, de limitare a efectelor acestora;

f) evaluarea eficacităţii valurilor de  pământ sau a altor mijloace, menite să limiteze
efectele unei explozii sau unui incendiu, asupra clădirilor învecinate;

g) influenţa configuraţiei terenului sau a caracteristicilor particulare ale clădirilor
pirotehnice, care pot conduce la un efect direcţional ce ar motiva o creştere a distanţelor de
siguranţă pe anumite direcţii.

Efectuarea oricărui studiu de securitate implică existenţa unui plan general al depozitului
pe care trebuie marcate clădirile amplasate în interiorul acestuia, cu precizarea încărcării
pirotehnice maxime a acestora în funcţie de distanţele de siguranţă, atât faţă de clădirile
operaţionale, cât şi de obiectivele exterioare.

1.2.3. Controlul operaţional
Responsabilitatea pentru supravegherea şi derularea sigură a activității din cadrul

depozitului Rm de stoc Vlădeni, revine conducerii, inclusiv șefului de depozit.
Paşii de lucru, care trebuie efectuaţi pentru toate activităţile referitoare la siguranţă

(punere în funcţiune, scoatere din funcţiune, activităţi de încărcare, activităţi de descărcare)
sunt stabiliţi în instrucţiunile de funcţionare şi procedurile de lucru și în documentațiile
tehnologice aplicabile depozitului.

Controlul operaţional se realizează prin proceduri şi instrucţiuni de lucru, atât pentru
activităţile normale cât şi pentru cele anormale (situaţiile de funcţionare în afara parametrilor de
lucru stabiliţi).

Proceduri aplicabile depozitului RM de stoc Vlădeni:
SMC- PS-012 –Aprovizionare
SMC- PL-014 –Elaborarea documentației pentru certificarea echipamentelor tehnice
din punct de vere al securității muncii
SMC-PS-014–Controlul echipamentelor de măsurare monitorizare
SMC-PS-015–Monitorizarea și măsurarea produsului
SMC-PL-019 –Livrarea produselor
SMC-PL-020 –Colectarea gestionarea și valorificarea deșeurilor
-045 –Aprovizionarea materialelor și componentelor
SMC-PL-056 –Depozitarea produselor finite

Dintre instrucțiunile de lucru documentate la nivelul Carfil , D-52- Manipularea,
depozitarea, transportul SE în procesul de fabricație la stația de încărcare , este aplicabilă
și depozitului RM de stoc Vlădeni.

Lipsa procedurilor şi a instrucţiunilor de lucru, nepunerea lor în practică, aplicarea
deficitară de către angajaţi, precum şi elaborarea necorespunzătoare a procedurilor va fi
considerată ca o deficienţă care trebuie inclusă în Programul de Acţiuni Corective.

Prin Sistemul de Management al Securităţii se asigură că instrucţiunile de operare:
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- sunt adaptate sau reînnoite la orice modificare a proceselor de operare şi a activităţilor;
- sunt verificate şi actualizate periodic prin considerarea experienţei din timpul operării,

chiar şi fără existenţa unei modificări a proceselor sau a activităţii;
- conţin în formă clară pentru toţi angajaţii toate informaţiile necesare pentru operarea în

condiţii de siguranţă;
- sunt accesibile tuturor salariaţilor din sectorul pirotehnic.
Procedurile sunt întocmite pe activităţi şi  prelucrate de fiecare șef de serviciu cu

operatorii din formaţiile de lucru, la angajare, cu ocazia instructajului periodic şi de câte ori este
nevoie.

Procedurile sunt revizuite şi reactualizate periodic, având în vedere dacă sunt schimbări
sau lucrări noi în instalații.

Angajaţii din sectorul pirotehnic sunt instruiţi şi examinaţi pe linie de securitate şi
sănătatea muncii şi SU la toate fazele de instruire prevăzute în legislaţia de securitate şi
sănătatea muncii (instructaj introductiv general, instructaj la locul de muncă, instructaj zilnic,
instruiri periodice etc.)

Verificarea cunoştinţelor de SSM şi SU şi se consemnează în fişa individuală de
instructaj.

Practic se fac exerciţii de alarmare, cu simulări, pentru diferite situaţii de urgenţă.
Pentru personalul care lucrează în cadrul sectorului pirotehnic se face testarea

psihologică.
Fiecare salariat este testat psihologic o data pe an şi, tot o data pe an, efectuează control

medical periodic.
După controlul psihologic se eliberează un "aviz psihologic" care este semnat si stampilat

de persoana autorizata. In aviz este consemnat daca salariatul este apt sa desfăşoare
activitatea de pirotehnist

După controlul medical periodic se eliberează " fisa de aptitudini" in care este consemnat
daca salariatul  este apt sa desfăşoare activitatea de pirotehnist. Fisa de aptitudine  este
semnata si stampilata de medicul de medicina muncii de la clinica cu care este încheiat un
contract.

Pentru fiecare loc de muncă este evaluat gradul de risc la care este expus angajatul şi
sunt stabilite locurile de muncă cu condiţii deosebite pentru care se depun eforturi tehnice şi
economice în vederea creeării condiţiilor normale de lucru, pentru eliminarea pericolelor de
accidentare, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii angajaţilor şi a sănătăţii populaţiei din
perimetrul societăţii.

Magaziile de depozitare materiale pirotehnice sunt dotate cu dispozitive pentru securitate
cu funcţie specială de securitate tehnică, care au importanţă deosebită pentru prevenirea şi
limitarea accidentelor.

Procedurile:
SMC-PL-019 –Livrarea produselor
SMC-PL-045 –Aprovizionarea materialelor și componentelor
SMC-PL-056 –Depozitarea produselor finite

stabilesc acțiunile şi responsabilitățile privind asigurarea calităţii la manipulare,
depozitare, ambalare, conservare şi livrare a tuturor produselor de la intrarea în incinta societăţii
şi până la expedierea produselor finite, pentru a evita deteriorarea acestora.
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Transportul produselor de la furnizor
Se asigură transportul produselor de la furnizor, în condiţiile prevăzute în fişele de

siguranţă şi securitate, în vederea conservării calităţii produselor şi a siguranţei transportului,
când transportul se face cu mijloc propriu.

Se asigură instruirea personalului care efectuează transportul, când transportul se face
cu mijloc propriu.

Descărcareaproduseloraprovizionate
Se verifică existenţa condiţiilor optime de descărcare
Se  asigură   instruirea şi verificarea cunoştinţelor personalului   care efectuează

descărcarea produselor.
Se efectuează descărcarea în conformitate cu instrucţiunile specifice de descărcare.
Depozitarea produselor (produse aprovizionate, semifabricate, produse finite)
Se verifică asigurarea:
1. condiţiilor de protecţia mediului;
2. condiţiilor de compatibilitate între produsele depozitate;
3. condiţiilor de amplasare în magazii a produselor;
4. integrităţii ambalajelor în timpul transportului, manipulărilor şi depozitărilor;
5. intrării/ieşirii autorizate în/din depozitul de materiale explozive;
6. condiţiilor optime de acces;
7. manipulării corespunzătoare a produselor în depozit;
8. existenţei inscripţionării termenului de valabilitate (pe loturi, ambalaj) şi a marcajelor

corespunzătoare;
9. efectuării periodice a analizelor calităţii stocurilor de produse depozitate.
Se depozitează produsele în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de depozitare.
Instrucţiunile tehnologice de lucru ţin seama de toate regulile de securitate impuse de

Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul,
depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice
în activităţile deţinătorilor; precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor – aprobate cu
H.G. nr. 536/2002, şi modificate de H.G. nr.1.207/2005 şi H.G. nr. 95/2011, de Ordinul
1540/1991 şi Ordinul 68/2004 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii
pentru fabricarea materiilor explozive).

Mentenanţa, întreţinerea şi inspecţia elementelor critice ale instalaţiilor din depozitul RM
de stoc Vlădeni.

Pentru depozitul  RM de stoc Vlădeni este întocmit un registru  de control pentru
instalaţiile de stingere a incendiilor.

Instalaţiile pentru protecţia la descărcările electrice (paratonerele) şi prizele de
împământare sunt verificare conform buletinelor de verificare internă, respectând frecvenţa
semestrială, conform Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea materiilor
explozive.

Conform buletinelor PRAM se realizează verificarea pardoselilor antistatice şi a
acoperirilor cu cauciuc antistatic.

Planificarea și efectuarea reparațiilor capitale a reparațiilor mijlocii, a reviziilor tehnice și
reparațiilor curente se face conform procedurii SMC-PL-013.

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=59801
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=102008
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1.2.4. Managementul pentru modernizare

Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedura SMC-PS-
011„Proiectare și dezvoltare” .

Procedura SMC-PS-011 documentează modul de planificare, de control și verificare a
activităților de proiectare pentru a asigura conformitatea produselor cu cerințele documentației
tehnice. Definirea datelor de intrare ale proiectării și dezvoltării pentru produsele de tehnică
militară se realizează conform procedurii SMC-PL-030.

Este stabilită şi implementată o procedură pentru modul cum sunt selectaţi furnizorii , și
anume SMC-PL-043 –Evaluarea furnizorilor.

În cazul în care pot sunt prevăzute lucrări de modernizare (modificare) a, magaziilor se
au în vedere următoarele:

 achiziţionarea de echipamente tehnice cu grad ridicat de siguranţă în exploatare;
 respectarea normativelor de mediu;
 luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor

acestora;
 reducerea consumurilor şi utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Activitățile de achiziții produse lucrări și servicii se realizează conform procedurii
SMC-PL-035.

Planificarea investiţiei
În vederea aplicării conceptelor de siguranţă impuse prin  proiectare împreună cu

cerinţele de modernizare impuse prin normativele în vigoare, sunt parcurse etapele enumerate
mai jos:

Sistemul de management al siguranţei are în vedere stabilirea unor tehnici pentru
planificarea modificărilor în cazul instalaţiilor existente sau în vederea realizării de noi instalaţii:

- planificarea şi modificarea instalaţiilor cu respectarea securităţii industriale;
- o analiză a securităţii (concepte, rapoarte);
- obţinerea autorizaţiilor instalaţiei.
În cazul unor modernizări, sunt luate următoarele măsuri:
- sunt alocate responsabilităţi pentru autorizare şi iniţiere a proiectării;
- sunt notificate autorităţile competente pentru protecţia mediului şi  autorităţile de

protecţie civilă, în conformitate cu prevederile legale prevăzute şi în Legea nr. 59/2016;
- sunt identificate şi documentate proiectele pentru noua magazie;
- sunt definite, documentate şi implementate măsurile de control pentru asigurarea

siguranţei şi protecţiei mediului;
- sunt stabilite acţiunile de verificare, revizuire şi corectare post implementare.

Proiectarea investiţiei
Proiectele de planificare şi realizare a noilor instalaţii sau de modificare a celor existente

sunt încredinţate doar proiectantului general de specialitate (instituţii de proiectare abilitate).
Documentaţiile de proiectare pentru construcţia, reconstrucţia, extinderea şi

retehnologizarea obiectivelor de producţie cuprind capitole speciale privind măsuri de siguranţă,
securitate şi sănătate în muncă, protecţia mediului şi securitate la incendii, în scopul exploatării
instalaţiilor în condiţii sporite de siguranţă şi pentru prevenirea producerii accidentelor.
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- Sunt purtate discuţii asupra proiectului încă din faza de planificare, prin care se
determină şi evaluează pericolele potenţiale specifice;

- Sunt elaborate instrucţiunile de lucru de bază, relevante din punct de vedere al
siguranţei luându-se în considerare componentele instalaţiei şi indicaţiile producătorului;

- Reglementările şi documentele care prezintă stadiul tehnicii privind siguranţa precum şi
documentele legale, măsurile de siguranţă speciale, indicaţiile relevante sunt gestionate şi
actualizate continuu .

- Înainte de introducerea unor noi tehnologii, respectiv procedee de fabricaţie, serviciile
de dezvoltare ale societăţii informează şi personalul de specialitate din societate.

- Echipamentele şi instalaţiile noi sunt verificate de specialiştii în securitatea muncii,
înainte de punerea în funcţiune, sub aspectul securităţii muncii. Instalaţiile pentru care este
prevăzută obligativitatea autorizării (avizării) sunt autorizate (avizate), înainte de punerea în
funcţiune, de autoritatea competentă în domeniu.

La locurile de muncă, se evaluează pericolul de explozie înainte de începerea activităţii,
respectiv a exploatării.

Realizarea investiţiei
- sunt selectate firmele pentru realizarea proiectului;
- sunt recepţionate materiale utilizate;
- sunt verificate documentele de însoţire;
- proiectul este executat conform documentaţiei tehnice;
- instalaţia este verificată de către o comisie numită prin decizie internă, înainte de

punerea în funcţiune.
În perioada executării lucrărilor de modernizare se efectuează controlul tehnic privind

conformitatea cu normele de construcţie, cerinţele de securitate şi sănătate în muncă, securitate la
incendii, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de securitate a angajaţilor.

Funcţionarea noilor instalaţii
- sunt elaborate instrucţiuni care stabilesc paşii de lucru pentru condiţii normale şi

acţiunile care trebuie efectuate în cazul unor abateri de la normal (instrucţiuni de lucru,
instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiuni pentru securitate la incendiu)

- sunt efectuate instruiri atunci când sunt modificate instrucţiunile de lucru;
Se prezintă sistematic, angajaţilor, instrucţiunile de lucru:
- înainte de preluarea posturilor de către noii angajaţi;
- în cazul unor activităţi care prezintă pericole deosebite;
- înainte de intrarea în vigoare de noi prevederi legale;
- în cazul modificării instrucţiunilor de lucru.
Managementul schimbărilor porneşte de la riscul tehnic, fiind luat în calcul şi impactul

asupra mediului şi omului. Pentru început este necesar ca instalaţia să prezinte siguranţă,
numai în aceste condiţii este posibilă asigurarea siguranţei persoanelor (angajaţi, personal
extern, vizitatori) şi a mediului.

1.2.5. Planificarea pentru situaţii de urgenţă

Determinarea sistematică a abaterilor posibile de la conformitate şi incidentele, precum şi
stabilirea sistematică a tuturor măsurilor pentru revenirea la activitatea normală şi limitarea
efectelor incidentelor se efectuează în faza de planificare, în cadrul analizei pericolelor.
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Măsurile care trebuie luate în cazul unor dereglări ale activităţii normale se stabilesc în
funcţie de tipuri de risc, în planul specific de alarmă şi combatere a pericolelor. În acest plan
sunt stabilite punctele de lucru (interne şi externe) care trebuie alarmate în cazul unor
evenimente, care reprezintă o situaţie periculoasă şi măsurile care trebuie luate de către
personal.

Pentru buna organizare a sistemului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă se
întocmesc şi organizează exerciţii şi aplicaţii.

Pentru depozitul RM de stoc Vlădeni, societatea are de asemenea elaborate:
 Planul de urgenţă internă;
 Plan de înștiințare alarmare;
 Planul de intervenţie în caz de incendiu;
 Plan de evacuare în situații de urgenţă;
 Plan de combatere a poluării accidentale

1.2.6. Monitorizarea performanţei

Pentru monitorizarea performantei sunt instituite proceduri de identificare, inspecție și
testare a instalațiilor, utilajelor, construcțiilor și  instrumentelor de măsură critice  precum și
pentru evaluarea conformării cu instruirea, si practicile de lucru importante pentru prevenirea
accidentelor majore.

Se realizează o monitorizare activă în relație cu activitatea de control a riscurilor majore,
incluzand:

- inspecția sistematică a instalațiilor, echipamentelor, instrumentelor și sistemelor
de control care sunt importante, în relație cu prevenirea accidentelor majore;

Astfel este întocmit un registru de control pentru instalațiile de stingere a incendiilor. Este
întocmit un registrul de reparaţii şi verificări manometre în care sunt înscrise certificatele de
etalonare, şi buletinele de evaluare a conformităţii. Instalațiile pentru protecția la descărcările
electrice (paratonerele) şi prizele de împământare sunt verificare conform buletinelor de
verificare internă, respectând frecvenţa semestrială, conform Normelor specifice de securitate a
muncii pentru fabricarea materiilor explozive. Conform buletinelor PRAM se realizează
verificarea pardoselilor antistatice şi a acoperirilor cu cauciuc antistatic.

Buletinele de verificare sunt înregistrate în registrul de evidență a verificării.

- observarea sistematică și directă a muncii și comportamentului angajaților pentru
evaluarea conformării cu acele instrucțiuni și reguli de siguranță care sunt importante pentru
controlul accidentelor majore. Astfel sunt realizate controale interne pe linie de situații de
urgență, de către serviciul extern pentru situații de urgență cu care societatea are semnat
contract. Aceste controale se realizează conform planului de control anual, în urma căruia se
verifică stadiul implementării măsurilor stabilite de conducerea societății cu ocazia controalelor
anterioare.Concluziile sunt specificate în procesele verbale de final și în funcție de concluzii
sunt prevăzute și măsuri de remediere a neconformităților. Anual serviciul extern pentru situații
de urgență realizează un raport de evaluare cu privire la analiza activităților pentru situații de
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urgență.

Se realizează și o monitorizare reactivă a performantei, care oferă oportunitatea de a
învăța din greșeli și care astfel conduce la îmbunătățiri în siguranță. Pentru aceasta sunt
înregistrate, cunoscute, raportate și utilizate în procesul de îmbunătățire a siguranței
următoarele aspecte:

- orice incidente relevante și cazuri de îmbolnăviri;
- orice evenimente semnificative care conduc la o agresare a mediului;
- alte incidente (inclusiv comportamente individuale cu potențial pentru agresarea

mediului si in special cele cu potențial de accident major);
- slăbiciuni și omisiuni în sistemul de control al riscului care sunt importante pentru

prevenirea accidentelor majore.

In evaluarea si valorificarea rezultatelor monitorizării reactive se ține cont de locul de
apariție, natura și cauza evenimentului, potențiale consecințe, gravitatea acestora și costurile
induse, iar concluziile vor avea in vedere evolutia performanțelor (îmbunatațire sau înrautățire)
și stabilirea măsurilor corective necesare a fi eventual luate.

Monitorizarea culturii pentru siguranță implementată în cadrul societății este o parte
importantă a procesului de monitorizare a performanței de siguranță. Aceasta constă în
evaluarea comportamentului indivizilor de la toate nivelele ierarhice din cadrul societății, privind
modul de control, comunicare, cooperare precum și a competentelor personalului implicat in
managementul siguranței .

În acest sens societatae are documentată și implementate procedurile:

SMC- PL-041 –Evaluarea personalului
SMC- PL-042 –Evaluarea psihologică

1.2.7. Audit şi revizuire
În afară de monitorizarea performanţei conducerea Societăţii Carfil trebuie să

întreprindă verificări periodice ale conceptului de securitate şi ale sistemului de
management al securităţii (audit). Rezultatele verificării vor fi evaluate. Conceptul de
securitate şi sistemul de management al securităţii vor fi îmbunătăţite pe baza acestei evaluări.

Auditul
Auditul are ca scop să stabilească dacă organizarea, procesele şi procedurile sunt

realizate în conformitate   cu definiţia   stabilită de   conceptul pentru evitarea producerii
accidentelor tehnice şi dacă în general respectă prevederile legale venite din exterior cât şi
prevederile interne ale societăţii. Rezultatele acestui audit vor fi folosite pentru stabilirea
modalităţilor de îmbunătăţire a componentelor sistemului de management al siguranţei şi
implementarea acestor modificări.

Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedurile:
- SMC-PS-003 „Audit intern”
- SMC-PS-005 „Acțiuni corective și preventive”
- SMC-PS-007 „Analiza de management”
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Pentru a se asigura ca  Sistemul  de management de calitate este în permanenţă
menţinut corespunzător, adecvat şi eficient, acesta este verificat sistematic prin audituri interne
şi analizat de conducerea societăţii.

Organizaţia urmăreşte îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului, prin utilizarea
politicii, a obiectivelor, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi
preventive şi a analizei efectuate de management.

Îmbunătăţirea se realizează atât la produs, procese.
Documentaţia SMC şi politica de prevenire a accidentelor majore se analizează şi

revizuieşte periodic ca urmare a:
- modificării documentelor de referinţă care au stat la baza elaborării lor;
- modificării cerinţelor legale;
- consecinţelor accidentelor / incidentelor;
- modificărilor importante intervenite în desfăşurarea activităţilor procedurate;
- modificărilor în structura organizatorică a societăţii;
- etc.
La baza redactării politicii de prevenire a accidentelor majore au stat principiile privind

controlul riscului de accident major:
- recunoaşterea şi identificarea pericolelor şi riscului de accident major;
- asigurarea echipamentelor şi mijloacelor de reducere a riscului generat de pericole, în

condiţii rezonabile;
- asigurarea punerii în practica a sistemelor de lucru astfel încât să funcţioneze

conform proiectului şi să-şi păstreze integritatea, iar modificările trebuie evaluate şi
autorizate numai în măsura în care nu compromit siguranţa în funcţionare;

- asigurarea resurselor umane corespunzătoare şi furnizarea unui volum suficient de
informaţii, instruire, supraveghere şi îndrumare pentru operarea echipamentelor,
sistemelor şi aplicarea procedurilor;

- identificarea situaţiilor de urgenţă previzibile şi punerea în practică a sistemelor de
alarmare, intervenţie şi atenuare adecvate;

Rezultatele auditului sistemului de management al calității, cât și evaluările periodice
realizate de auditori independenți (serviciul extern pentru situații deurgență) inclusiv prin
inspecțiile instituțiilor de stat abilitate, sunt folosite in procesul de revizuire a politicii si strategiei
de prevenire a accidentelor majore si de control a riscului.

Societatea Carfil dovedește, prin prezentul concept privind prevenirea accidentelor
majore, că măsurile actuale, de natură tehnică şi organizatorică, de prevenire şi limitare a
efectelor accidentelor majore, pentru depozitul RM de stoc Vlădeni , sunt adecvate pentru a
garanta o funcționare sigură .
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Cap. 2. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE SITUAT
OBIECTIVUL

2.1. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia

Terenul, pe care este amplasat depozitul Vlădeni aparținând CARFIL S.A , ocupă o
suprafaţă de 646089 mp, din care suprafața construită reprezintă 1 % .

Are în componență 28 de magazii pirotehnice și două magazii nepirotehnice.
Accesul în incinta depozitului se face doar prin punctul de control acces și doar pe bază

de autorizație și carte de identitate.
Paza este asigurată de personal militar aparținând Jandarmeriei naționale și se

desfășoară pe tot perimetrul societății . Întregul perimetru al depozitului este  prevăzut cu
foișoare de pază și sistem de alarmare. Activitatea desfășurată pe amplasamentul Vlădeni este
continuă.

Teritoriul are o împrejmuire interioară şi una exterioară de minim 2 m înălţime.
Împrejmuirea interioară este formată din două garduri de sârmă ghimpată situat la aproximativ
40 m faţă de împrejmuirea interioară şi cele mai apropiate magazii este de minim 40 m. În zona
de pază şi apărare sunt dispuse corpurile de gardă. Pentru asigurarea unei bune vederi sunt
prevăzute foişoare de observaţie. Este asigurat iluminatul zonei.

2.1.1. Localizarea geografică

Din punct de vedere administrativ, obiectivul este situat pe teritoriu administrativ ai satului
Vlădeni, care aparţine de comuna Dumbrăviţa, judeţ Braşov. Depozitul RM de stoc se află la o
distanţă de 800 m, faţă de localitatea Vlădeni

Vecinătățile depozitului RM de stoc Vlădeni sunt:
- la nord și vest: drumul de acces, zone de pășune, pârâul Homorod la cca 350m ,

calra ferată Brașov-Sibiu la cca 1500 m;
- la est: drumul forestier Vlădeni, Pădurea Forestieră Mare, fostul depozit MApN;
- la sud: fostul poligon de trageri( dezafectat) pădurea forestieră Mare, domeniul de

vănătoare ROMSILVA .
Satul Vlădeni este localizat pe hartă la 45°46′9″Nord 25°22′0″Est; administrativ face

parte din Comuna Dumbrăviţa.
Comuna Dumbrăviţa este situată în partea de Vest a Ţării Bârsei ,la 4 km de DN1, la sud

învecinându-se cu Munţii Măgura Codlei (1294 m), iar la nord cu Munţii Perşani (1013 m).
Comuna Dumbrăviţa se învecinează:

− la nord cu comunele Crizbav;
− la est cu comuna Hălchiu;
− la sud cu oraşul Codlea;
− la vest cu comunele Şinca şi Părău.

Administrativ, comuna este compusă din 2 sate: Dumbrăviţa şi Vlădeni.
Planul de încadrare în zonă al depozitului RM de stoc Vlădeni se prezintă Anexa 3.
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2.1.2. Scurt istoric

Având în vedere necesitatea de a depozita materiale pirotehnice spre a fi utilizate
în caz de mobilizare, pe raza localităţii Vlădeni, în anul 1956 au fost realizate primele construcţii
cu destinaţia "magazie", pe un teren situat anterior în administrarea localităţii Codlea, având
regim de "păşune". Depozitul Vlădeni a fost inaugurat în 1958.

Treptat, pe raza depozitului au fost instalate toate sistemele de securitate şi pază, PSI,
împrejmuiri, foişoare, etc. şi s-au luat toate măsurile corespunzătoare din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă.

În anul 1985 au fost construite ultimele 3 magazii.
În anul 2000 societatea a beneficiat de fonduri bugetare pentru reamenajarea Depozitului

Vlădeni pentru refacerea sistemului de telefonie şi legătură între posturile de pază şi a fost
amenajat sistemul de alimentare cu apă pentru stins incendii.

De la înfiinţarea depozitului nu au avut loc accidente majore.

2.1.3. Topografie

Depozitul RM de stoc Vlădeni ocupă o suprafaţă totală de 646.089 mp din care suprafaţa
construită reprezintă <1%  mp şi este încadrată în  principal de zone forestiere şi păşuni,
prezenţa terenurilor agricole fiind slab reprezentată.

Pădurea este un amestec de foioase (într-un procentaj de cca. 90 %, în cea mai mare
parte fiind reprezentată de fag) cu răşinoase (având un procentaj de 10%).

La distanţe cuprinse între 2,6 – 6,5 km spre S-E şi E – faţă de obiectiv, se află de
protecţie avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei.

 ROS P A0 0 3 7 Dumbră vi ţa – Rotbav – Mă gu ra Codle i
Coordonatele sitului: Longitidine: E 25.410547;

Latitudine: N 45.720628
Suprafaţa sitului: 4536.4 ha

Descriere generala sit:
Situl este încadrat din punct de vedere al regiunii biogeografice în categoria Alpin (44,32

%) şi Continental (55,68 %).

Clase de habitate:
− păduri de foioase cu frunze late (43,68 %)
− pășune îmbunătățită (19,86 %)
− corpurile de apă interioare (bălți, apa curenta) (15,73 %)
− culturile cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație) (11,33 %)
− Balti, mlastini, ape marginite de vegetație (3,68 %)
− terenuri arabile (3,03 %)
− păduri mixte (0,82 %)
− habitatele de paduri (general) (0,62 %)
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Alte caracteristici ale sitului:
Situl cuprinde aria protejata Complexul Piscicol Dumbravita. Complexul este alcatuit din

lacul de acumulare si un sistem de elestee piscicole din bazinul mijlociu al paraului Hamaradia.
Pe langa cursul de apa, in sit mai sunt culturi agricole, pasuni, fanete si alte tipuri de habitate.
Zona este deosebit de importanta pentru cuibaritul si hrana a numeroase populatii de pasari
salbatice.;

Calitate si importanta:
Importanţa ariei naturale protejate se datorează în primul rând populaţiilor de păsări

sălbatice şi habitatelor acestora (lacurile de la Dumbrăviţa). În arie există specii vulnerabile, în
pericol şi critic ameninţate, conform Directivei păsări, Convenţiei de la Berna şi Bonn, Statutului
European de Ameninţare (European treat Status), categoriei SPEC. dintre acestea, de primă
importanţă sunt speciile de păsări cuibăritoare, precum: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus,
Ardea purpurea, Aythya  nyroca, Crex  crex, porzana porzana, Porzana parva, etc., dar şi
speciile de pasaj din anexa I a Directivei Păsări, mai ales cele care anual sunt prezente aici în
număr apreciabil, precum: Casmerodius albus – 70 indivizi în unele zile din perioada
septembrie – decembrie, cu un total de peste 150 exemplare în aceea perioadă (cifra reprezintă
ppeste 4 – 5 % din populaţia central – europeană care trece prin această zonă); Ciconia nigra –
peste 40 – 50 indivizi poposesc aici în perioada septembrie – octombrie, cu cifre zilnice de până
la 30 – 35 exemplare ( cifra reprezintă cca. 2 – 3 % din populaţia central europeană care trece
în migraţiune spre sudul Europei). De asemenea mai există şi alte specii de păsări care
poposesc aici cu populaţii mari, cele mai mari înregistrate vreodată în Transilvania, precum:
Egretta garzetta, Anser albifrons, Tadorna todorna etc. În perioadele de migraţiune (toamna şi
primăvara) populaţia totală a păsărilor acvatice depăşeşte 20000 de exemplare anual, zona
fiind singura care adăposteşte asemenea densităţi de păsări din sud – estul Transilvaniei şi
una din cele mai importante din Transilvania şi interiorul lanţului Carpatic. Peste Depresiunea
Bârsei, din care face parte şi situl respectiv trece un drum de migraţie important şi cunoscut de
către cercetătorii ornitologi. Aceasta cale de migraţie face legătura între drumul transilvănean ce
trece pe direcţie NV - SE peste Câmpia Transilvaniei şi calea ce traversează Munţii Carpaţi spre
sudul ţării. Dintre speciile cele mai importante care trec pe acest drum se enumără:
Casmerodius albus şi Ciconia nigra. Complexul Piscicol Dumbrăviţa reprezintă în acest sens un
punct de maximă concentrare pentru păsările acvatice, ce devine punct obligat de staţionare şi
hrănire pentru o mare parte a populaţilor ce traversează Carpaţii dinspre şi spre locurile de
cuibărit ale Europei. Pe lângă speciile de păsări din Directiva Păsări, anexa I şi din Convenţia
Berna şi Bonn sau având diverse categorii de ameninţare, există şi alte specii de păsări care au
populaţii numeroase în zonă, precum diverse specii ale genului Acrocephalus sau Locustella
(păsări adaptate zonelor umede, mai ales stufărişului şi altor tipuri de vegetaţie emersă),
prezente în zeci sau sute de perechi, fapt ce demonstrează din nou importanţa deosebită a
acestor tipuri de habitate pentru păsările zonei. Bogăţia în specii de păsări a zonei se datorează
calităţii şi importanţei habitatelor, locurilor de cuibărit, hrănire şi odihnă. Principalele habitate
care prezintă o mare importanţă pentru speciile de păsări enumerate, sunt: stufărişul
(reprezentat mai ale de suprafeţe uniforme de Phragmites australis), păpurişul (asociaţii
vegetale unde predomină Typha spp.), mlaştinile cu Carex spp. şi alte specii, fanetele umede şi
alte suprafeţe de asociaţii vegetale inundate temporar, porţiunile cu apă mică şi nămolul apărut
după vidarea parţială sau totală a elesteelor, frecventate îndeosebi în pasaj de numeroase
specii de păsări, ca: stârci, egrete, berze, limicole/păsări de ţărm, pescăruşi etc. În acest fel,
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managementul piscicol în care este cuprinsa acţiunea de vidare a elesteelor pentru recoltarea
peştilor toamna şi uneori primăvara şi vara reprezintă o practică esenţială pentru atragerea şi
menţinerea acestor populaţii de păsări.

Vulnerabilitate:
In sit se desfasoara activitati antropice: agricultura, cresterea animalelor.

Desemnarea sitului:
Contract Administrare: 33/22.02.2010, Administrator:SOR- SC DORIPESCO SA- OS CODRII
CETATILOR- ASOCIATIA GREEN COD 0268/ 471230.

Depozitul Vlădeni a fost inaugurat în 1958 şi până în prezent, nu au fost semnalate
probleme cu biodiversitatea.
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2.1.4. Geologia hidrologia și seismicitatea

Din punct de vedere geologic Depresiunea Braşovului, unde se află amplasamentul
studiat a apărut la sfârşitul perioadei Cretacice printr-un fenomen de subsidenţa care  a
continuat până la sfârşitul Pliocenului, timp în care a funcţionat ca un bazin lacustru în care s-au
acumulat straturi de marne, prafuri şi argile, groase de până la 600 m.

După emersiunea de la sfârşitul Pliocenului, în Cuaternar, apele de şiroire, torenţii şi
procesele de transportat de pe versanţii munţilor din jur cantităţi mari de materie în suspensie,
rulate sau tarate de origine proluvială şi coluvială, depuse iniţial sub formă de conuri de dejecţie
din a căror unire şi nivelare a rezultat în timp geologic relieful actual cu aspect de câmpie.

Depozitele astfel create, compuse din bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri şi  argile se
regăsesc sub stratul de sol vegetal existent, descris mai sus.

Zona unde se află obiectivul, este caracterizată ca structura geologică tipică de
depresiune tectonică (de tecto – erozivă – acumulativă), între munţii Codlei, masivul Făgăraş
(şisturi cristaline) şi munţii Persani (calcare, gresii).

Terenul are pante slabe (altitudinea variază pe suprafaţa amplasamentului: cota 589 m
în extremitatea amplasamentului la SV şi 561 m în extremitatea amplasamentului la NE,
distanţa dintre aceste două puncte fiind de cca. 1600 m), iar apele meteorice se infiltrează uşor
în sol, nebălţind la suprafaţă. Nivelul pânzei freatice se găseşte la adâncimi ≈ 520m.

Hidrologia.
Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul studiat este străbătut de la sud spre

nord de pârâul Valea Boului, afluent de dreapta al râului Homorod, care se revarsă în râul Olt

Seisimicitatea
Zona Vlădeni și împrejurimile sale este o zonă încadrată din punct de vedere al

potențialului seismic în zona microseismică delimitată de izoseista de gradul 7.
Din punct de vedere seismic zona studiată se încadrează în zona de calcul „D” având

Ks=0,16, fiind delimitată de izoseista de gradul 7.
Construcţiile sunt proiectate astfel încât să corespundă cerinţelor de securitate şi sunt

realizate conform normelor specifice pirotehnice.

2.1.5. Amenajare teren şi împrejurimi

Terenul din zona depozitului RM de stoc Vlădeni a fost amenajat astfel încât să satisfacă
necesităţile de amplasare, din raţiuni de siguranţă aşa cum reiese din calculul încărcărilor
pirotehnice şi din consemnele de securitate.

2.1.6. Căi de acces şi căi de comunicaţie

Depozitul RM de stoc Vlădeni se află la o distanţă de 800 m, faţă de localitatea Vlădeni;
accesul la depozit se realizează din DN1 Braşov-Făgăraş km 28+400 m.
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2.1.7. Condiţii meteorologice

Clima amplasamentului este de tip continental moderat, dominat de circulaţia
atmosferică din NV.
− Temperatura medie multianuală;
− Temperatura maximă 37°C
− Temperatura minimă -35°C
− Regim pluviometric de tip continental
− Precipitaţii atmosferice: 600-700 mm/an
− Umiditatea aerului 75% media/an
− Vântul la sol are direcţii predominante dinspre vest şi nord-vest şi viteze medii cuprinse între

1,5 şi 3,2 m/s;

2.2. Identificarea instalaţiilor şi a altor activităţi ale obiectivului care
ar putea prezenta un pericol de accident major

Manipularea/depozitarea materialor explozive pe amplasamentul Depozitul RM de stoc
Vlădeni constituie o sursă potenţială de accidente majore, evenimente care pot deveni
periculoase pentru factorul uman şi factorii de mediu

Activităţile cu factor de risc impun, ca pe lângă măsurile care se iau în mod curent, de
exploatare în siguranţă, să existe un control permanent şi o continuă evaluare a riscului şi a
consecinţelor posibile.

Activităţile desfășurate în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni, creează condiții care
pot fi potenţiali factori de risc accentuat, pentru factorul uman şi factorii de mediu.

Pentru a putea realiza o asemenea concentrare a informaţiilor esenţiale în Raportul de
securitate, adică punctele principale de risc, se va efectua o structurare a obiectivului pe
obiective relevante pentru securitate (ORS) şi pe părţi de instalaţie relevante pentru
securitate (IRS).

Un ORS reprezintă o unitate tehnică din cadrul unui obiectiv (de ex. instalaţie de
producţie, un atelier sau depozit), în care sunt produse, utilizate sau depozitate substanţe
periculoase.

La instalaţiile care prezintă o legătură strânsă între ele din punct de vedere tehnologic şi
la care nu se poate exclude acţiunea reciprocă, relevantă pentru securitatea tehnică, nu se va
face o diferenţiere în două ORS, ci va fi tratat unitar.

Un ORS poate conţine mai multe părţi din instalaţie relevante pentru securitate (IRS).
Părţile instalaţiei relevante pentru securitate sunt:
 părţile instalaţiei cu conţinut special de substanţe (magaziile de depozitare

explozivi, în care sunt manipulate şi depozitate temporar substanţe periculoase şi
articole pirotehnice cu conţinut de substanţe periculoase, vehicule încărcate cu
material exploziv/muniţie care staţionează în perimetrul depozitului etc.);

 părţile instalaţiei cu funcţie specială de securitate tehnică (dispozitive de
atenţionare, alarmare şi securitate cu funcţie de prevenire şi limitare a accidentelor).
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În urma analizei efectuate asupra obiectivului şi a specificului activităților desfășurate de
societate în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni, depozitului s-a considerat ca un singur
ORS.

Părțile instalației relevante pentru securitate cu conţinut de substanţe și amesteruri
periculoase sunt acele părţi de instalaţiei în care este prezentă o substanţă într-o cantitate
relevantă.

Ca unitate de măsură a relevanţei pentru securitate au fost utilizate cantităţile de prag
pentru IRS menţionate în anexa 1 a H.G. nr. Legii 59/2016.

În cadrul depozitului de stoc Vlădeni părţile cu conţinut special de substanţe periculoase
sunt:

- magaziile de depozitare materiale explozive
- vehiculele încărcate cu materii explozive care staţionează sau circulă pe

amplasament
Împărţirea este efectuată funcţie de riscul pe care îl provoacă, respectiv îl prezintă, risc

determinat atât de cantităţile de substanţe periculoase existente în magazii, cât şi de
caracteristicile substanţelor (stare de agregare, caracteristici inflamabilitate, explozivitate,
toxicologice şi ecotoxicologice ş.a. ).

Pe amplasamentul depozitului, la magazia remiza PSI, se există un spațiu  de
depozitare motorină (în recipiente metalice de 200I) utilizată drept combustibil pentru tractorul
utilizat pe amplasament. Cantitatea maxim posibil existentă de motorină este de 1 t, mai mică
de 2 % din cantităţile relevante prevăzute în coloana 2, Anexa 1 a legii nr. 59/2016.

Magazia de depozitare motorină este amplasată în cadrul obiectivului, într-o zonă din
care nu se poate iniția un accident major, respectiv la cca. 100 de m de cea mai apropiată
magazie de materiale explozive.

În cadrul Depozitului RM de stoc Vlădeni, părţile din cadrul depozitului cu conţinut special
de substanţe periculoase sunt cele 28 magazii de depozitare explozivi.

Împărţirea este efectuată funcţie de riscul pe care îl provoacă, respectiv îl prezintă, risc
determinat atât de cantităţile de substanţe periculoase existente în instalaţie, cât şi de
caracteristicile de riculozitate ale substanţelor .

În depozit se execută numai operaţiile necesare pentru introducerea, depozitarea sau
scoaterea materialelor explozive, ambalate aşa cum au fost livrate de producător, în poziţia
normală a lăzilor.

Magaziile pirotehnice sunt clădiri pe un singur nivel, ce ocupă fiecare o suprafață de 160
mp.

Părţile relevante pentru securitate cu funcţie specială de securitate tehnică, au importanţă
deosebită pentru prevenirea şi limitarea accidentelor, ele fiind reprezentate prin:

- dispozitive de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor;
- elemente de protecţie electrostatică;
- dispozitive de măsurare şi reglare cu funcţie de prevenire sau limitare a accidentelor;
- dispozitive de atenţionare, alarmare şi securitate cu funcţie de prevenire şi limitare a

accidentelor

IRS-urile din cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni cu funcţie specială de securitate sunt
prezentate în Tabelul 1:
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Tabelul 1
Nr.
crt. Aparat măsură Funcţia specială de securitate Număr bucăţi

1. Termohigrometru digital Măsurare temperatură şi
umiditate 28

2. Paratoner Securitate contra descărcărilor
atmosferice 112

3. Dispozitive de alarmă cu
senzori mişcare şi senzori
de fum

Alarmare 5 ( la magaziile
1,2,3,4,8)

4. Cameră de luat vederi Supraveghere video 16 fixe
2 mobile

Camerele video, instalate pe amplasament, trimit imagini unui monitor amplasat la
dispeceratul de pază şi securitate aflat la poarta de acces în depozit.

Astfel că în orice moment se poate vizualiza o anumită zonă de perimetru, imaginile se
pot stoca timp de 24 de ore.

Magaziile de depozitare materiale explozive sunt prevăzute cu pardoseală antistatică și
valuri de pământ pe trei laturi și toate elementele metalice sunt legate la priza de pământ.

2.3. Identificarea amplasamentelor învecinate care ar putea
genera sau creşte riscul ori consecinţele unui accident major şi ale
unor efecte domino

În imediata vecinătatea a amplasamentului depozitului RM de stoc Vlădeni nu au fost
identificare amplasamente ale căror activități să genereze riscuri asupra amplasamentului
analizat sau care să amplifice consecințele unui accident major petrecut pe amplasat sau ale
unui efect domino.

Vegetația din imediata vecinătate a depozitului cât și vegetația din cadrul
amplasamentului poate constiui  o sursă  potențială de pericol în cazul unui incendiu de
vedetație dacă nu este stăpânit şi stins în fazele incipiente. Un astfel de incendiu poate genera
un accident major dacă se dezvoltă și afectează amplasamentul.

În partea de est a depozitului de stoc Vlădeni la cca. 300 s-a identificat un depozit
MApN care însă nu mai este funcțional ( dezafectat);

De asemenea în partea de sud a amplasamentului s-a identificat poligon de trageri care
însă nu este funcțional (dezafectat).

2.4. Descrierea zonelor din imediata vecinătate a obiectivului
unde poate avea loc un accident major

În structura Raportului de securitate este esenţială stabilirea zonelor din cadrul
obiectivului de la care ar putea fi provocat un accident major.

Zonele din cadrul amplasamentului cu pericol de explozii şi incendii și  care ar putea
prezenta pericolul de accident major sunt:

− Spaţiului de depozitare materiale explozive, incinta şi platforma de manevră aferentă
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− Mijloacele de transport materiale explozive până la spaţiul de depozitare.

La distanţe cuprinse între 2,6 – 6,5 km spre S-E şi E – faţă de obiectiv, se află de
protecţie avifaunistică ROSPA0037 Dumbrăviţa – Rotbav – Măgura Codlei.

2.5. Descrierea populaţiei zonei susceptibil a fi afectate

Încadrarea în zonă a obiectivului SEVESO- Depozitului RM de stoc aparţinând
Societăţii Carfil S.A. este prezentată în Planul de încadrare în zonă din Anexa 3.

Personalul aflat pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni aparţinând
Societăţii Carfil S.A.

Numărul maxim de persoane existente la un moment dat pe amplasamentul depozitului
de atoc este de 30, format din echipa de lucru, seful depozitului la care se care adaugă
personalul ce asigura paza obiectivului.

Zonele locuite în apropierea amplasamentului depozitului RM de stoc Vlădeni
aparţinând Societăţii Carfil S.A.

Localităţile din vecinătate şi populaţia acestora, pe o rază de până la 5,6 km:
Tabelul 2

Orașul/comuna Amplasare față
de obiectiv

Distanța de la
obiectiv

(km)

Populația
aproximativă

Satul Dumbrăviţa E 5,4 4034
Satul Vlădeni NE Cca. 0,85 842

Aşezarea localităţilor în jurul amplasamentului depozitului RM de stoc Vlădeni este
prezentată în planul din Anexa 4.

Centre vulnerabile în zona amplasamentului, pe o rază de 5 km, sunt prezentate în
continuare:

Tabelul 3
Nr.
Crt.

Instituţia, operatorul
economic

Adresa Număr
persoane

Distanţa/
direcţia

Comuna Dumbrăviţa
Satul Dumbrăviţa şi Vlădeni
1. Grădiniţa Dumbrăviţa Str. Mare, nr. 981 140
2. Şcoala Dumbrăviţa Str. Mare, nr. 979 430
3. Primăria Dumbrăviţa Str. Mare, nr. 1176 29
4. Dispensarul uman Dumbrăviţa Str. Dispensarului, nr.

52
12

5,4 – 7,2
km/E
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5. Biserica ortodoxă Dumbrăviţa Str. Mare, nr. 978 150
6. Biserica Creştină după

Evanghelie Dumbrăviţa
Str. Văii, nr. 960 73

7. Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea Dumbrăviţa

Str. Mare, nr. 1006 58

8. Biserica Penticostală
Dumbrăviţa

Str. Mare, nr. 1117 42

9. Căminul Cultural Dumbrăviţa Centru, nr. 20 150
10. S.C. Vadul Azerilor S.R.L. 15
11. Şcoala Vlădeni Str. Mare, nr. 243 115
12. Biserica Ortodoxă Vlădeni Str. Mică, nr. 182 650
13. Caminul cultural Vlădeni Str. Mică, nr. 180 150
14. Biserica Adventistă de Ziua a

Şaptea Vlădeni
Str. Mare, nr. 249 21

0,7 – 1,6
km/NE

Sibiu.

Căile de comunicaţie
Accesul la amplasament se face de pe drumul național DN1 Braşov-Făgăraş.
La cca 800 m nord și cca. 1500m vest de amplasament, trece pe calea ferată Brașov-

Societatea Carfil S.A. pune la  dispoziția celor interesaţi informaţii privind natura
pericolelor de accidente majore care pot avea loc pe amplasamentul depozitului RM de stoc
Vlădeni, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.

Documentul privind informarea publicului cu privire la activităţile operatorului SEVESO
este întocmit de societate conform anexei nr. 6 din Legea nr. 59/2016 .şi este postat pe site-ul
societăţii, www.carfil.ro în pagina Informații utile.

http://www.carfil.ro/
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Cap. 3. DESCRIEREA INSTALAŢIILOR

Acest capitol poate fi consultat la sediul societăţii S. CARFIL S.A. numai de
persoane autorizate.
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Cap. 4. IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA RISCURILOR DE
ACCIDENTE ŞI METODELE DE PREVENIRE

4.1. Identificarea surselor de risc de accident major din cadrul
activităţilor desfăşurate pe amplasament

O componentă esenţială a oricărei analize de risc o constituie identificarea tuturor
factorilor de risc implicaţi în punerea în operă a sistemelor tehnice/tehnologice. Aceştia se
identifică, în principal, cu factorii aflaţi la originea disfuncţiilor generatoare de accidente
tehnice şi sunt prezentaţi în Figura 3.

Ţinând seama de fazele şi etapele punerii în operă a unui sistem tehnic/tehnologic,
identificarea şi sistematizarea   factorilor de risc presupune gruparea  acestora în
următoarele trei categorii:

1. factorii intrinseci, caracteristici sistemului tehnic/tehnologic considerat; de
natură nu numai materială, aceştia sunt asociaţi fazelor de concepţie şi de
realizare ale sistemului şi exprimă, în esenţă, viciile cu care intră în exploatare
la beneficiar;

2. factorii asociaţi condiţiilor de exploatare şi de amplasare teritorială; aceşti factori
– de asemenea de natură nu numai materială – sunt asociaţi tuturor acţiunilor
distructive exercitate asupra sistemului tehnic/tehnologic, pe durata exploatării
acestora;

3. factorul uman implicat în faza de exploatare; acesta grupează toate erorile
umane care se manifestă în activităţile de mentenanţă şi de exploatare
tehnologică, de-a lungul duratei de serviciu privind sistemul tehnic/tehnologic.

4.1.1. Factorii intrinseci de risc tehnic

Factorii intrinseci de risc tehnic, nu numai de natură materială, se identifică cu
cauzele posibile de producere ale avariilor majore, asociate însăşi sistemelor
tehnice/tehnologice.

Factorii intrinseci se manifestă, de regulă, în faza de exploatare, concomitent
şi în corelare cu factorul uman, cât şi cu factorii asociaţi condiţiilor de exploatare şi de
amplasare teritorială.

Se conturează trei grupe mari de factori intrinseci. Organigrama principalilor factori
intrinseci de risc tehnic este redată în Figura 4.

Fiecare din factorii de risc intrinseci, nominalizaţi, se poate manifesta – respectiv
poate deveni, din factor de risc ipotetic, factor de risc potenţial – numai în contextul unor
circumstanţe favorabile, adică numai împreună cu factorul uman şi/sau cu factorii de risc
asociaţi corespunzători.
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Figura 3 – Disfuncţiile generatoare de accidente tehnice şi factorii asociaţi acestora

DISFUNCŢII DATORATE
NECUNOAŞTERII

FACTORILOR DE RISC
• absenţa informaţiei
• ignoranţa
• incompetenţa

interferenţe

interferenţe

ACCIDENT TEHNIC

DISFUNCŢII DATORATE
REGLEMENTĂRII

NECORESPUNZĂTOARE A
ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE

• normele, regulile, procedurile incorecte
privind regimul exploatării tehnologice

• organizarea defectuoasă a activităţilor de
mentenanţă (monitorizare, revizii, întreţinere,

DISFUNCŢII DATORATE
FACTORILOR EXTERNI ALEATORI
• perturbaţiile externe sau interne

(seism, vânt, fluctuaţii ale
caracteristicilor fizico-chimice
etc.)

• concursul de circumstanţe
excepţionale (puţin probabile)

interferenţe

interferenţe

DISFUNCŢII TEHNICE
• factori de concepţie
• factori de realizare (execuţie şi

montare)
• factori materiali de exploatare (implicaţi

în activităţile de exploatare tehnologică
şi de mentenanţă)

DISFUNCŢII DATORATE FACTORULUI UMAN ÎN
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
• factori fiziologici (oboseală, îmbolnăviri)
• factori psihologici (stres, erori de percepţie, erori de

reprezentare, reacţie defectuoasă etc.)

interferenţe

• factori sociali (relaţiile profesionale etc.) 76
• factori economici (motivaţia muncii)
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Figura 4 – Organigrama principalilor factori intrinseci de risc tehnic
Compoziţie chimică necorespunzătoare Caracteristici de tip rezistenţă mecanică

Incompatibilitatea
materialelor aflate în
operă cu condiţiile de

exploatare impuse

Caracteristici mecanice, elastice şi fizice
necorespunzătoare

Capacitate redusă de deformare
(ductilitate redusă)

Tenacitate redusă

Factorii
intrinseci
asociaţi
sistemului
tehnic/

tehnologic

Punerea în operă
necorespunzătoare

Clasă de calitate necorespunzătoare

Stabilitate redusă a caracteristicilor mecanice şi
elastice în domeniul temperaturilor înalte

Susceptibilitate la fragilizare la rece

Susceptibilitate la fisurare şi fracturare

Susceptibilitate la rupere/distrugere prin fluaj
şi/sau prin oboseală termică sau

Configuraţia geometrico-
structurală
necorespunzătoare

Susceptibilitate faţă de diferite procese de
coroziune

Neomogenităţi
chimice şi
structurale

Susceptibilitate la rupere/distrugere prin
Stări de
defecte

Granulaţie
necorespunzătoare

Dimensionare necorespunzătoare a
componentelor structurale

Defecte de

Concentatori constructivi sau tehnologici
de tensiuni mecanice Tensiuni mecanice reziduale

Tensiuni mecanice reziduale în urma
proceselor tehnologice de uzinare Calitate necorespunzătoare a îmbinărilor

77
Imprecizie geometrică şi dimensională
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4.1.2. Factorii asociaţi

Factorii de risc tehnic asociaţi condiţiilor de exploatare şi de amplasare teritorială,
nu numai de natură materială, se identifică cu cauzele posibile de producere a avariilor
majore, corespunzătoare tuturor acţiunilor distructive exercitate asupra sistemului
tehnic/tehnologic, pe durata exploatării acestuia.

Factorii de risc tehnic asociaţi se manifestă numai în conjuncţie cu factorii intrinseci
şi/sau cu factorul uman.

Temperaturile ridicate pot genera următoarele efecte:
 dilatarea materialului;
 fluajul sau relaxarea mecanică;
 şocurile termice.
Temperaturile joase pot provoca susceptibilitate la fragilizarea la rece, la fisurarea

şi, ulterior, la fracturarea materialului de bază.

Factorii climatici şi tectonici pot intensifica solicitările mecanice şi/sau termice
aplicate componentelor structurale (vântul, zăpada, îngheţul şi seismele), pot iniţia diferite
acţiuni distructive asupra materialului aflat în operă sau pot modifica nivelurile
caracteristicilor mecanice ale materialului de bază.

4.1.3. Factorul uman

În funcţie de nivelul lor de manifestare, erorile umane în exploatare pot fi:
 erori făcute în condiţiile desfăşurării activităţii (manevre greşite, interpretarea

eronată a unor informaţii, comunicarea defectuoasă etc.);
 erori făcute în activitatea de mentenanţă – nerespectarea procedeelor şi/sau

procedurilor de supraveghere tehnică, monitorizare, control, întreţinere etc.,
utilizarea unor procedee incomplete sau perimate de supraveghere, control,
întreţinere sau intervenţie, reparare sau recondiţionare ori reabilitare, omiterea
unor operaţii din activităţile de mentenanţă preventivă sau corectivă, care
potenţează anumiţi factori de risc intrinseci sau asociaţi condiţiilor de
exploatare.

 erori la transportul materialelor explozive pe amplasamentul depozitul RM de
stoc Vlădeni.

Locuri posibile de avarie pot fi considerate:
- incinta spaţiilor de depozitare;
- platformele de manevră aferente spaţiilor de depozitare;
- mijloacele de transport materii explozive.

Cauzele posibile de producere a avariilor pot fi:
→ eroare umană de exploatare :

 nerespectarea instrucţiunilor de lucru, de securitate şi sănătate
în muncă şi securitate la incendiu;

 manevre tehnologice și de intervenţie - întreţinere efectuate
neglijent, fără evitarea şocurilor mecanice;
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 utilizarea focului deschis, fără a lua măsurile ce se impun
pentru aceste situaţii;

 folosirea de echipamente de protecţie necorespunzătoare, din
fibre sintetice;

 folosirea de unelte si scule din material feros, care produce
scântei;

→ incidente mecanice;
→ căderea sistemului de paratoneri;
- cutremur de pământ sau alte tipuri de dezastre naturale ce pot conduce la

accidente şi avarii la magaziile din cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni;
- atacul din aer;
- atac terorist;
- diversiune - sabotaj.

Sursele potenţiale de iniţiere accidente:

→ incendiu de vegetație scăpat de sub control;
→ acumulări de electricitate statică;
→ existenta de substanţe explozive expuse acţiunii razelor solare sau surselor de

căldură (calorifere, motoare electrice sau aparatura electrica supraîncălzită);
→ descărcări electrice în atmosferă;
→ autoaprinderea din cauze interne, necunoscute a produsului finit.

Urmări ale avariilor pot fi:
- explozii;
- incendii

În acest context sunt luate măsuri specifice de evitare a producerii unor astfel de
urgenţe, măsuri de limitare a efectelor generate de producerea unui astfel de accident.

4.2. Analiză sistematică de identificare a riscurilor

Scopul unei analize sistematice a pericolelor este descoperirea surselor de pericol
şi a cauzelor, evaluarea acestora şi stabilirea măsurilor necesare evitării accidentelor.

Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi
aplicate sunt:

- Checklist (Lista de verificare);
- PAAG/HAZOP;
- Analiza succesiunii evenimentelor;
- Analiza arborelui defectelor;
- Analiza efectelor defectării;
- Metoda Dow-Index;
- Analiza Zürich Hazard.
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În cazul de faţă a fost aleasă metodologia CHECKLIST (lista de verificare).
Metodologia este una de brainstorming ghidat în vederea identificării pericolelor

specifice unui amplasament sau a unei instalaţii.
Scopul metodologiei este acela de a identifica punctele vulnerabile (tehnice,

organizatorice, operaţionale), de a le enunţa şi de a elabora un plan în vederea
îmbunătăţirii acestora. Modelul utilizat în prezenta documentaţie este bazat pe lista de
verificări elaborată de TÜV Rheinland – Germania (IGSU1).

Pericolele generale se împart în:
- Pericole specifice amplasamentului / procesului
- Pericole bazate pe evenimente incidentale (incident event based hazard)
- Pericole externe.

Modul de lucru este brainstorming în echipă şi completarea rezultatelor într-un
tabel. Metoda este inductivă / deterministică.

Analiza detaliată de risc este prezentată în Anexa 7 a prezentului volum.
Efectele posibile, rezultate în urma analizei sunt:

- Pericol de explozie datorat manipulării defectuoase a materialelor explozive
- Pericol de incendiu de vegetaţie datorat unor fenomene meteorologice

extreme sau al nerespectării interdicţiei de acces cu surse de foc
- Pericol de incendiu / explozie datorat unui accident rutier cauzat de un vehicul

de transport explozivi
- Pericol de incendiu datorat manipulării materialelor inflamabile (motorina)

Acţiunile preventive necesare rezultate în urma analizei sunt prezentate în
continuare:

Tabelul 6
Nr.
crt. Acţiunea preventivă Responsabil

1. Utilizarea echipamentelor electrice conform instrucțiunilor de
lucru

2. Respectarea parametrilor de lucru şi a regulamentelor de
fabricație

3. Instruirea şi retestarea periodică a personalului de exploatare
şi întreţinere

4. Menţinerea în stare de funcţionare a dispozitivelor şi
echipamentelor de intervenţie în caz de urgenţă.

5. Reactualizarea planului de urgenţă internă
6. Verificarea periodică a stării de sănătate a personalului

Director tehnic

http://www.igsu.ro/documente/seveso/Metodologie_analiza_risc_final.pdf


Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

81

În concluzie, în depozitul RM de stoc Vlădeni, materialele explozive care ar putea
prezenta un pericol de accident major, prezenţa substanţelor periculoase poate iniţia
următoarele categorii de riscuri:

a) Risc industrial, care poate fi generat de:
- avarii mecanice.

b) Risc de mediu, care poate fi generat de:
- depozitarea şi manipularea substanţelor periculoase;
- calamităţi naturale.

c) Risc produs de emisiile de poluanţi asupra stării de sănătate.

Pe lângă evenimentele cu pondere importantă caracteristice activităţii desfăşurate
în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni, dezastrele, respectiv inundaţiile şi seismele, pot
conduce la situaţii de risc major.

Accidentele majore identificate pentru amplasament, condiţiile de producere a
acestora şi măsurile de intervenţie necesare sunt prezentate în Tabelul 7:

Tabelul 7
Instalaţia Scenariul accidentelor majore Măsuri de intervenţie

Incendiu urmat de explozie
datorită:

- nerespectării normelor care
reglementează măsurile care trebuie luate
în vederea prevenirii incendiilor, în special
prevenirea aprinderii vegetaţiei din zonă.

- defecţiuni ale instalaţiilor electrice
- electricitatea statică
- electricitatea atmosferică
- periclitare intenţionată
- ca urmare a unei explozii

Se aplică măsurile de
intervenţie în caz de incendiu
şi/sau explozie pentru obiectivul
respectiv conform Planului de
intervenţie la incendii şi Planului de
Urgenţa Internă.

Depozitul RM
de stoc
Vlădeni

Explozie datorită:
- nerespectării normelor care

reglementează măsurile care trebuie luate
în vederea prevenirii incendiilor, în special
prevenirea aprinderii vegetaţiei din zonă.

- defecţiuni ale instalaţiilor electrice
- electricitatea statică
- electricitatea atmosferică
- autoaprinderea din cauze interne,

necunoscute a produsului finit
-prabusirea de constructii, instalatii

sau amenajari;
- fenomene meteorologice extreme,

cutremure, căderi de obiecte cosmice.
- periclitare intenţionată.

Se aplică măsurile de
intervenţie în caz de incendiu
şi/sau explozie pentru obiectivul
respectiv conform Planului de
intervenţie la incendii şi Planului de
Urgenţa Internă.

Se anunţă Serviciul
Public de Ambulanţă în vederea
acordării de îngrijiri medicale
persoanelor afectate şi
transportului acestora la spital dacă
este cazul.
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4.3. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore.
Condiţii de producere

4.3.1. Istoric al accidentelor care au implicat substanţe periculoase pe amplasament.

Pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni până în prezent nu au fost
înregistrate accidente majore.

4.3.2. Premisele accidentelor

Pericolele de accident major de pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni
se datorează prezenței materialelor explozive.

Un accident care să implice materiale explozive poate surveni în următoarele
circumstanţe:

- atac militar, aerian sau terestru
- atac terorist
- o gravă eroare umană
- un accident în vecinătatea magaziei.
- incendiu de vegetație pe amplasament sau în vecinătatea amplasamentului care

este scăpat de sub control
Accidentele pot surveni ca urmare a unor evenimente prezentate sintetic în Tabelul

8.

Tabelul 8. – Cauze posibile ale unui accident

Eveniment Cauze Probabilitate Modalităţi de prevenire

Accident în
vecinătate Cauză externă Mică -

Apariţia unei surse
de foc Eroare umană Mică

Respectarea normelor de
lucru în medii
periculoase

Calamităţi naturale Caracteristicile zonei F. mică
Alegerea

corespunzătoare a
amplasamentului

Atac militar Stare de război F. mică Forţele armate

Atac terorist Cauză externă F. mică Sistemul de securitate
existent

Prăbuşirea unui
avion Cauză externă Improbabil -

Căderea unui
meteorit Cauză externă Improbabil -

Dintre cauzele menţionate în Tabelul 8, ponderea cea mai mare în producerea
accidentelor o au erorile umane şi accidentele ce pot surveni în vecinătate.
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Erorile umane pot fi prevenite prin respectarea cu stricteţe a regimului de lucru în
mediile ce prezintă pericol de explozie (interzicerea lucrului cu foc deschis şi a fumatului,
lucrul cu unelte antiex).

Calamităţile naturale pot consta în cutremure, furtuni violente, inundaţii. Efectele
acestora au fost prevenite încă din faza de proiect, când obiectele au fost prevăzute a fi
construite ţinând seama de caracteristicile seismice şi meteorologice (regimul vânturilor şi
al precipitaţiilor) ale zonei.

Atacul militar asupra depozitului ar presupune implicarea României în stare de
război. În situaţia geopolitică actuală este puţin probabil ca România să fie implicată în
vreun conflict militar. Mult mai probabilă ar fi producerea unui atac terorist. În acest caz, un
grup de combatanţi bine instruiţi ar trebui să pătrundă în incinta depozitului şi să atace
magaziile. Un astfel de atac este practic imposibil, dat fiind faptul că depozitul beneficiază
de pază militarizată, asigurată de IJJ Braşov. Dotările tehnice existente, şi anume sistemul
de supraveghere video perimetral şi în incintă, fac ca orice tentativă de intruziune să fie
sesizată în timp real de militarii ce asigură paza depozitului.

Prăbuşirea unui avion direct pe amplasament este improbabilă.
Căderea unui meteorit este de asemenea un eveniment improbabil, în condiţiile în

care statisticile nu menţionează ca vreun meteorit pătruns în  atmosferă  ar fi avut
dimensiuni suficient de mari încât sa atingă suprafaţa terestră.

Practic, cele mai relevante accidente ce ar putea surveni sunt explozii ale
materialelor depozitate în magazii.

În Figura 5 – Arbore evenimente este prezentat un arbore de evenimente pentru
un eventual accident pe amplasament care să implice materiale explozive.

În acest arbore de evenimente se prezintă posibilităţile în care se poate evolua în
timp, un accident la un obiect din depozitului RM de stoc Vlădeni.

Cele mai probabile accidente ar putea surveni pe amplasament ca urmare a
neglijenţei în manipularea cutiilor cu explozivi, sau ca urmare a producerii unui incendiu.
Dat fiind faptul că depoziului este deservită de personal instruit corespunzător, iar măsurile
de siguranţă implementate nu permit apariţia unei surse de foc sau de scântei în incintă,
un accident generat de o neglijenţă umană sau de un incendiu este improbabil.

Evident, în cazul în care se ajunge la apariţia şi extinderea unui incendiu, deja se
trece la evacuarea personalului, pe amplasament rămânând doar personalul care intervine
pentru stingerea incendiului.

Pierderi mari de vieţi omeneşti se pot produce numai dacă nu se poate realiza în
timp util evacuarea incintei.

Un asemenea eveniment nu se poate produce decât datorită unui lanţ de erori
umane. Sistemele de siguranţă din cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni reduc la minim
riscurile de accidente, care să implice explozia.
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În Tabelele 9 – 10 sunt prezentate efectele suprapresiunii undei de şoc şi ale
fluxului termic rezultate în urma exploziilor.

Tabel 9. – Efecte distructive ale suprapresiunii undei de şoc (CPQRA)
Suprapresiune Pagube generate
psi kPa
0,02 0,14 Zgomot supărător (137 dB la frecvenţe mai joase de 10 - 15Hz)
0,03 0,21 Spargerea unor geamuri care deja erau sub o uşoara tensiune
0,04 0,28 Zgomot puternic, bang sonic, spargerea sticlei geamurilor
0,1 0,69 Spargerea geamurilor de dimensiune mică

0,15 1,03 Presiunea tipică de fărâmiţare a sticlei
0,3 2,07 “Distanţa sigură”, caracterizată de efecte minore cu o probabilitate de

0,95; limită la care ajung schijele dacă acestea se formează, avarii
uşoare la învelitorile construcţiilor, 10% din geamuri se sparg

0,4 2,76 Limită la care au loc avarii uşoare ale structurilor
0,5 -
1,0

3,4 - 6,9 Ferestrele de orice dimensiune sunt spulberate

0,7 4,8 Avarii minore la structura caselor
1,0 6,9 Demolarea parţială a caselor care devin nelocuibile

1 – 2 6,9 – 13,8 Plăcile de azbociment se sfărâmă; sunt demontate plăcile de oţel sau
aluminiu şi apoi cad la sol; panourile din lemn (la casele obişnuite)
sunt smulse şi aruncate la pământ.

1,3 9,0 Armătura de oţel a clădirilor este uşor distorsionat
2 13,8 Prăbuşirea parţiala a zidurilor si acoperişurilor clădirilor

2 – 3 13,8 – 20,7 Pereţi din beton sau zgură se fărâmiţează
2,3 15,8 Limita inferioara a pagubelor notabile ale structurilor
2,5 17,2 Distrugerea a 50% din zidăria de cărămidă a structurilor
3 20,7 Echipamentele grele (1300 – 1500 kg) din instalaţiile industriale

suferă daune uşoare; armătura de oţel a clădirilor este contorsionată
şi smulsă din fundaţii

3 – 4 20,7 – 27,6 Panourile de oţel cu cadru sau fără cadru sunt demolate; fisuri în
rezervoarele de produse petroliere

4 27,6 Placările metalice exterioare ale clădirilor sunt rupte
5 34,5 Stâlpi de lemn sunt rupţi; presele hidraulice înalte (peste 18000 t) din

hale sunt uşor avariate
5 - 7 34,4 – 48,2 Distrugerea aproape completă a construcţiilor

7 48,2 Răsturnarea vagoanelor de tren încărcate
7 – 8 48,2 – 55,1 Panourile din zidărie de cărămidă, cu grosimea de la 8 – 12 ţoli,

nearmate sunt dărâmate
9 62,0 Vagoanele de marfă încărcate sunt distruse
10 68.9 Distrugerea totală probabilă a clădirilor; echipamentele grele (peste

3000 kg) mutate din amplasament şi serios avariate; echipamentele
foarte grele (peste 5000 kg) rezistă

300 2068 Marginea craterului format
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Consecinţele unui accident cu explozie se datorează următorilor factori:
- suprapresiunea frontului undei de şoc (efectul mecanic al exploziei), care

provoacă distrugeri ale structurilor şi victime omeneşti
- efectul termic al exploziei, corespunzător modelului sferei de foc, care iniţiază

incendii la nivelul obiectelor învecinate şi cauzează decesul persoanelor expuse
- generarea de poluanţi gazoşi (oxizi de azot) ca produşi de reacţie.

Pentru estimarea daunelor provocate de efectul termic al exploziei, pot fi utilizate
trei mărimi fizice:

- fluxul radiaţiei termice (sau fluxul termic), q*, ce reprezintă cantitatea de energie
degajată în unitatea de timp şi suprafaţă [kW/mp];

- doza termică, Q*, reprezentând cantitatea totală de energie degajată pe
unitatea de suprafaţă [kJ/mp];

- unitatea dozei termice (Thermal Dose Unit – TDU), ce constituie o expresie
directă a riscurilor generate de cantitatea de căldură degajată asupra subiecților
umani [(kW/mp)4/3·s].

Efectul termic al exploziilor materialelor solide poate fi caracterizat conform
modelului fire ball. Datorită duratei mici şi a fluxurilor termice mari, mult mai relevantă este
doza termică (kJ/mp), sau unitatea de doză termică (Thermal Dose Unit – TDU)
[(kW/mp)4/3·s].

În Tabelul 10 sunt prezentate consecinţele expunerii subiecţilor umani la radiaţia
termică, în funcţie de valoarea unităţii dozei termice.

Tabel 10. – Variaţia probabilităţii fatalităţilor funcţie de valoarea TDU (O’Sullivan & Jagger)

TDU
(kW/m2)4/3·s Efecte observate

290 Subiecţii expuşi nu se pot autoproteja. Arsuri de gradul I
1000 Probabilitatea fatalităţilor: 1 – 5%
1000 Probabilitatea fatalităţilor: 50% în cazul unei expuneri

unilaterale, intense, de scurtă durată (ex. la efecte tip fire ball)
2000 Probabilitatea fatalităţilor: 50%
2000 Probabilitatea fatalităţilor: 100% în cazul unei expuneri

unilaterale, intense, de scurtă durată (ex. la efecte tip fire ball)
3500 Probabilitatea fatalităţilor: 100%

Pentru stabilirea zonelor de planificare au fost luate în considerare efectele suflului
exploziei şi ale sferei de foc asupra factorului uman. Conform datelor prezentate în
Tabelele 9 - 10, pentru scenariile de accident cu explozie au fost definite următoarele
zone de planificare:

- zona I de planificare (de mortalitate ridicată) este definită ca fiind zona în
care se înregistrează decesul a cca. 50 % din populaţia expusă;

- zona a II-a de planificare (de leziuni ireversibile) este definită ca fiind zona în
care, populaţia expusă suferă leziuni grave la nivel somatic şi pulmonar,
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îmbolnăviri grave, arsuri de gradul I şi II. Clădirile uşoare suferă avarii majore,
devenind inutilizabile. Structurile grele pot suferi avarii minore;

- zona a III-a de planificare (de atenţie) este definită ca distanţa până la care
efectele accidentului pot fi resimţite şi cauzează îmbolnăviri uşoare, de scurtă
durată, sau arsuri superficiale, uşor vindecabile. În cazul accidentelor cu
explozie, structurile uşoare existente în zona de atenţie pot suferi avarii minore.

Pragurile de referinţă ale zonelor de planificare pentru diferitele scenarii posibile,
conform datelor de literatură din tabelele 9 – 10, sunt prezentate în Tabelul 11 (Roberts,
CPQRA).

Pentru determinarea posibilităţii producerii unui efect domino pe amplasament au
fost luate în considerare valorile la care efectul mecanic (unda de şoc) şi cel termic (sfera
de foc) provoacă distrugeri puternice la nivelul clădirilor, sau poate iniţia noi accidente cu
incendiu şi / sau explozie.

Tabelul 11. – Valorile prag pentru definirea zonelor de planificare

EFECTUL
EXPLOZIEI

MODEL
ZONA DE

MORTALITATE
RIDICATĂ

ZONA DE LEZIUNI
IREVERSIBILE

ZONA DE
ATENŢIE

Efect termic Fire ball 1800 TDU 1000 TDU 290 TDU
Unda de şoc Echiv. TNT 20 kPa 7 kPa 2 kPa

Pentru stabilirea zonelor de planificare vor fi luate în considerare două criterii:
- valoarea suprapresiunii frontului undei de şoc
- valoarea unităţii dozei termice TDU [(kW/mp)4/3·s], conform modelului fire ball şi

va fi luată în considerare zona de planificare mai mare.

Pentru determinarea posibilităţii iniţierii unui efect domino au fost luate în
considerare următoarele valori:

- pentru suprapresiunea frontului undei de şoc – 0,5 kgf/cmp, respectiv 50 kPa,
valoare la care clădirile din beton armat suferă distrugeri puternice (HG
536/2002)

- pentru efectul termic – raza zonei de incendiere (flash radius), egală cu 1,3 x
raza maximă a sferei de foc.

4.3.3. Modelarea matematică a accidentelor

Efectele destructive ale exploziilor se pot manifesta prin următoarele fenomene:
- suprapresiunea frontului undei de şoc, fenomen ce însoţeşte toate tipurile de

explozii
- efectul termic al exploziei, în cazul în care exploziile sunt cauzate de o reacţie

chimică exotermă (combustie sau descompunere).
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Pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni pot surveni explozii ale
materialelor solide, al căror comportament este simulat conform echivalenţei cu TNT.

Efectul termic al exploziilor este cuantificat conform modelului fire ball.

A. Suflul exploziei

Modelarea suflului exploziei se realizează prin metoda echivalenţei TNT. Aceasta
presupune conversia cantităţii de material exploziv în echivalent TNT, prin raportarea
entalpiei de reacţie a exploziei reale la entalpia reacţiei de explozie a TNT.

Metoda echivalenţei TNT presupune definirea unui parametru, z, distanţa
adimensională Sachs, definit conform ecuaţiei:

z = R / 3 q (1)
unde: q reprezintă cantitatea echivalentă în TNT de material exploziv (kg)

R – distanţa frontului undei de şoc faţă de locul producerii exploziei.

Pentru calculul suprapresiunii frontului undei de şoc au fost elaborate mai multe
modele matematice, în cele ce urmează sunt prezentate două dintre acestea.

O primă ecuaţie ce descrie suprapresiunea frontului unde de şoc (HG Nr. 536/2002,
Anexa 3, p. 22) este:

Δpf = 0,84λ + 2,7λ2 + 7λ3 (2)

unde: Δpf reprezintă suprapresiunea frontului undei de şoc la distanţa R (kgf/cm2);
λ – parametru care se calculează conform ecuaţiei (kg1/3/m) :

λ = 3 q / R = 1/z (1’)

În calculele prezentate, suprapresiunea frontului undei de şoc se exprimă în kPa,
motiv pentru care ecuaţia (2) a fost modificată după cum urmează:

Δpf (kPa) = (0,84λ + 2,7λ2 + 7λ3)·98 (3)

unde 98 reprezintă factorul de corecţie între unităţile de măsură utilizate pentru presiune
(1 kgf/cm2 = 98 kPa).

O altă ecuaţie are forma (CPQRA, Ed. I):
Δpf = a + b ln z + c/ln z + d(ln z)2 + e/(ln z)2 + f(ln z)3

+ g/(ln z)3 + h(ln z)4 (4)

Valorile coeficienţilor ecuaţiei (1) diferă de la autor la autor.

În Figura 6 este prezentată modelarea exploziei a 1000 kg echivalent TNT conform
ecuaţiilor (3) şi (4).
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Conform rezultatelor prezentate în Figura 6, rezultă că ecuaţia (4) conduce la valori
mai mari ale suprapresiunii comparativ cu ecuaţia (3), motiv pentru care, în vederea
modelării exploziilor, este preferată ecuaţia (4).
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Figura 6. – Modelarea exploziei a 1000 kg echiv. TNT conform ecuaţiilor (3) şi (4)

B. Efectul termic al exploziei

Efectul termic al exploziilor însoţite de reacţie exotermă se manifestă prin formarea
unei „sfere de foc”, ca urmare a efectului termic al reacţiei. Un astfel de eveniment poate fi
descris prin modelul fire ball (sfera de foc).

În cazul exploziilor în fază gazoasă sau al exploziilor materialelor solide, diametrul
maxim al sferei de foc se poate calcula cu relaţia empirică (CPQRA, 2000):

Dmax = 5,8·w1/3 (5)
unde Dmax reprezintă diametrul maxim al sferei de foc (m)

w – cantitatea de vapori explodaţi, echivalent TNT (kg)

Înălţimea sferei de foc Hf se calculează conform relaţiei empirice (CPQRA, 2000):

Hf = 4,35·w1/3 (6)

Distanţa R de la centrul sferei de foc la o ţintă poate fi calculată conform relaţiei:

R = (Hf2 + L2)1/2 (7)
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unde Hf reprezintă înălţimea sferei de foc
L – distanţa la sol faţă de centrul sferei

Fluxul termic q* (kJ/mp) se calculează cu relaţia simplificată:

q* = Q ⋅η 
πR 2τ 

(8)

unde Q reprezintă cantitatea de căldură degajată în explozie (kJ)
η – coeficientul fluxului termic, care se calculează conform relaţiei empirice

(CPQRA, 2000):

η = exp(a – b ln(w1/3)) (9)

unde coeficienţii empirici a şi b variază de la autor la autor.

Durata sferei de foc τ (s) a fost calculată conform ecuaţiei empirice (CPQRA, 2000):

w1/ 3

τ = 
− 9,6557 ⋅10 −4 + 0,385 ⋅ w1/ 3

(10)

Pentru simularea efectelor accidentelor s-au utilizat foi de calcul MS-EXCELTM,
construite pe baza aparatului matematic prezentat în ecuaţiile (1) – (10).

4.3.4. Clasificarea pericolelor de accident major

Pentru clasificarea pericolelor de accident major, trebuie luată în considerare atât
probabilitatea producerii unui accident, cât şi efectele acestuia. Nivelul de risc poate fi
definit astfel ca produsul dintre probabilitatea producerii unui eveniment şi efectele
acestuia, conform ecuaţiei:

Risc (R) = Probabilitate (F) x Consecinţe (I) (11)
Cuantificarea nivelului de risc se realizează conform matricei prezentate în tabelul

12.

Tabel 12. – Matricea de risc pentru identificarea pericolelor de accident major (Maria,
2007)

Consecinţe

Probabilitate

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

F6 6 12 18 24 30 36
F5 5 10 15 20 25 30
F4 4 8 12 16 20 24
F3 3 6 9 12 15 18
F2 2 4 6 8 10 12
F1 1 2 3 4 5 6+



Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

91

Interpretarea nivelului consecinţelor unui accident major asupra sănătăţii, mediului,
precum şi prin pierderile financiare rezultate, este prezentată în tabelul 12a.

Tabel 12a.
Insignifiant

I1
Scăzut

I2
Mediu

I3
Mare

I4
F. Mare

I5
Catastrofal

I6
Sănătate/
securitate Fără efect Vătămări

uşoare

Vătămări
cu

spitalizare

Dizabilităţi
temporare

Dizabilităţi
permanente Fatalităţi

Mediu Fără efect

Daune
uşoare,

remediere
rapidă

Daune
importante,
remediere

posibilă

Daune
majore,

remediere
dificilă

Daune
severe,

remediere
practic

imposibilă

Daune
grave,

dezastru
ecologic

Pierderi
financiare

(mii €)
< 5 5 - 10 10 - 50 50 - 250 250 - 1000 > 1000

Aprecierea consecinţelor evenimentului se realizează luând în considerare cele trei
aspecte  analizate: sănătatea și  securitatea  personalului  şi  a rezidenţilor din zonele
afectate, calitatea mediului şi pierderile economice. Pentru fiecare dintre cele trei aspecte
se acordă un punctaj aferent nivelului consecinţelor, iar punctajul acordat consecinţelor
scenariului analizat reprezintă maxima celor trei valori.

Clasele de probabilitate luate în considerare sunt:
- F1 – aproape imposibil – este improbabil ca evenimentul să aibă loc atât la

nivelul instalaţiei analizate cât şi la nivelul instalaţiilor similare existente
(≤10-5/an)

- F2 – improbabil – este improbabil ca evenimentul să se producă la nivelul
instalaţiei analizate, este probabil ca acesta să se producă la instalaţii
similare existente o singură dată în timpul operării acestora (10-4 – 10-3/an)

- F3 – rar – este probabil ca evenimentul să se producă la nivelul instalaţiei
existente o singură dată pe durata de viaţă a acesteia (~10-2/an)

- F4 – ocazional – este probabil ca evenimentul să se producă de câteva ori
pe durata de viaţă a instalaţiei (~10-1/an)

- F5 – des – este probabil ca evenimentul să se producă de mai multe ori pe
durata de viaţă a instalaţiei (anual)

- F6 – frecvent – evenimentul se poate produce de mai multe ori în timpul
unui an
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Nivelul de risc este evaluat conform matricei prezentate în tabelul 12, iar
clasificarea acestuia, în funcţie de nivelul probabilităţii şi al intensităţii consecinţelor, este:

1 ÷ 6 risc acceptabil

6+ ÷ 16
risc acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate
reducerii probabilităţii şi a consecinţelor (ALARP – As low as
reasonably practicable)

> 16
risc inacceptabil. Se impun investiţii majore pentru reducerea
riscului. Dacă acestea nu sunt fezabile, se impune încetarea
activităţii.

Accidentele cu un nivel de risc acceptabil (1 – 6) necesită acţiuni de rutină, iar
prevenirea şi limitarea efectelor acestora implică proceduri normale, specifice locului de
muncă.

Accidentele cu un nivel de risc acceptabil, dar cu necesitatea adoptării unor măsuri
destinate reducerii probabilităţii şi a consecinţelor – ALARP (6+ – 16), necesită acţiuni
prompte de prevenire şi intervenţie, care implică managementul la vârf al societăţii şi forţe
de intervenţie externe. În această categorie se încadrează şi acele accidente foarte puţin
probabile, de domeniu speculativ, dar ale căror consecinţe sunt de nivel catastrofal (nivel
de risc 6+).

Accidentele cu un nivel de risc inacceptabil (> 16) necesită acţiuni imediate şi
investiţii prioritare în vederea prevenirii şi a limitării consecinţelor. Dacă aceste investiţii nu
sunt fezabile, sau nu conduc la rezultatele dorite, se recomandă încetarea activităţii.

4.3.5. Prezentarea scenariilor accidentale

În urma analizei calitative a riscului au fost identificate, la nivelul fiecărui ORS, o
serie de scenarii accidentale, pentru care au fost estimate, pe baza atât a rezultatelor
analizei calitative, cât şi a datelor istorice privind accidente similare, probabilitatea
producerii şi consecinţele accidentelor. Dintre aceste scenarii, au fost selectate în vederea
analizei cantitative a riscului acelea care se caracterizează printr-un nivel de risc  ce
impune adoptarea unor măsuri de reducere a probabilităţii şi consecinţelor (ALARP).

În urma analizei calitative a riscurilor, la nivelul depozitului RM de stoc Vlădeni au
fost identificate o serie de accidente posibile, prezentate în tabelul 13.

Tabelul 13
Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tip
acciden

t

Cauze
posibile

Probabilit
ate (F)

Consecinţ
e (I)

Nivel
risc

1.
Accident cu
explozie la

magazia 1 –
31 t ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tip
acciden

t

Cauze
posibile

Probabilit
ate (F)

Consecinţ
e (I)

Nivel
risc

2.
Accident cu
explozie la

magazia 2 –
13 t ETNT

Pulbere
neagră Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

3.
Accident cu
explozie la

magazia 3 –
13 t ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

4.
Accident cu
explozie la

magazia 4 –
31 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

5.
Accident cu
explozie la

magazia 5 –
16 t ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

6.
Accident cu
explozie la

magazia 6 –
16 t ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

7.
Accident cu
explozie la

magazia 7 –
30 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

8.
Accident cu
explozie la

magazia 8 –
27 t ETNT

Pulbere
neagră Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

9.
Accident cu
explozie la

magazia 9 –
31 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

10.
Accident cu
explozie la
magazia 10
– 23 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

11.
Accident cu
explozie la
magazia 11
– 23 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tip
acciden

t

Cauze
posibile

Probabilit
ate (F)

Consecinţ
e (I)

Nivel
risc

12.
Accident cu
explozie la
magazia 12
– 32 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

13.
Accident cu
explozie la
magazia 13
– 32 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

14.
Accident cu
explozie la
magazia 14
– 28 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

15.
Accident cu
explozie la
magazia 15
– 38 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

16.
Accident cu
explozie la
magazia 16
– 40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

17.
Accident cu
explozie la
magazia 17
– 23 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

18.
Accident cu
explozie la
magazia 18
– 40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

19.
Accident cu
explozie la
magazia 19
– 40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

20.

Accident cu
explozie la
magazia 20

–
40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

21.
Accident cu
explozie la
magazia 21
– 40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tip
acciden

t

Cauze
posibile

Probabilit
ate (F)

Consecinţ
e (I)

Nivel
risc

22.
Accident cu
explozie la
magazia 22
– 40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

23.
Accident cu
explozie la
magazia 23
– 40 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

24.
Accident cu
explozie la
magazia 24
– 32 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

25.
Accident cu
explozie la
magazia 25
– 32 t ETNT

Produse Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

26.
Accident cu
explozie la
magazia 50
– 50 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

27.
Accident cu
explozie la
magazia 51
– 50 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

28.

Accident cu
explozie la
magazia 60

–
50 t ETNT

TNT Explozie

- Cauză
externă

- Eroare
umană

2 5 10

29.

Accident cu
explozie la
încărcătura
unui vehicul
de transport

Explozivi Explozie

- Eroare
tehnică

- Eroare de
manevrare

- Accident
rutier

2 3 6

30.
Incendiu de
pădure pe

amplasame
nt

Material
vegetal Incendiu

- Descărcări
electrice

- Eroare
umană

2 4 8

31.
Explozie

generalizată
. Atac
terorist

Explozivi,
Produse Explozie - Atac terorist 1 6 6+
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tip
acciden

t

Cauze
posibile

Probabilit
ate (F)

Consecinţ
e (I)

Nivel
risc

32.
Accident cu
incendiu la
magazie

remiza PSI

Motorină Incendiu
pool fire

- Eroare
umană

- Eroare
tehnică

2 2 4

Încadrarea riscului accidentelor enumerate în tabelul 13 este prezentată în
tabelul 14.

Tabelul 14 – Încadrarea accidentelor după nivelul de risc
Consecinţe

Probabilitate

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

F6
F5
F4
F3
F2 29 30 1 ÷ 28
F1 32 31

Scenariile de accident prezentate mai sus se caracterizează prin următoarele:
- exploziile la magazii– Scenariile 1 ÷ 28 – implică o cantitate mare de explozivi,

ceea ce conduce la efecte severe, pe arii largi. Probabilitatea unui accident la o
magazie este extrem de mică, dat fiind faptul că magaziile nu au reţele electrice
interioare, iar accesul cu surse de foc în incintă este strict interzis. Singurele
evenimente iniţiatoare ar putea fi o gravă eroare umană la manipularea
explozivilor ambalaţi, sau o cauză externă (incendiu necontrolat în imediata
vecinătate a magaziei, atac armat).

- explozie la încărcătura unui vehicul – Scenariul 29 – ar putea fi cauzată de o
eroare tehnică, respectiv o defecţiune a vehiculului, o eroare de manevrare sau
un accident rutier. Transportul materialelor explozive se realizează cu vehicule
omologate ADR, a căror stare tehnică este verificată periodic. Un accident rutier
sau o eroare de manevrare sunt practic imposibile în incinta depozitului, în
condiţiile în care viteza maximă admisă este de 10 km/h. Un astfel de accident ar
putea iniţia prin efect Domino un accident cu explozie la o magazie, în cazul în
care vehiculul se află la rampa de încărcare / descărcare.

- incendiu de pădure – Scenariul 30 – ar fi posibil ca urmare a unei furtuni cu
descărcări  electrice,   sau datorită unei  erori umane.   Pentru prevenirea
accidentelor cauzate de descărcări electrice, în depozit sunt prevăzute
paratonere. Ca măsură  de siguranţă, vârful  coronamentului arborilor nu va
depăşi vârful paratonerelor. O eroare umană ar implica utilizarea unei surse de
foc în pădure, fie în mod deliberat, fie accidental.
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- Un accident cu explozie generalizată – Scenariul 31 – ar presupune propagarea
efectelor unui accident cu explozie prin efect domino sau un atac armat asupra
amplasamentului. Prin construcție, magaziile pirotehnice sunt amplasate la
distanțe sigure și sunt protejate cu valuri de pământ și / sau ziduri de protecție,
astfel încât propagarea unui accident cu explozie prin efect domino este un
eveniment aproape imposibil. Unica posibilitate în acest sens ar fi nerespectarea
cantităților maxime de materiale explozive permise pentru fiecare obiect. Mult
mai probabil ar fi un atac armat sau atac terorist. În acest caz, depozitul RM de
stoc Vlădeni ar trebui sa fie ţinta unui atac aerian sau terestru. Consecinţele unui
astfel de accident ar fi catastrofale, şi ar conduce la distrugerea integrală a
depozitului. Desfășurarea unui atac terorist este un eveniment practic imposibil,
având în vedere faptul că paza obiectivului este asigurată de Inspectoratul de
Jandarmi Județean Brașov.

- un incendiu la magazia PSI – Scenariul 32 – ar putea surveni ca urmare a
aprinderii motorinei existente în magazie. Motorina este utilizată pe post de
carburant auto și este ambalată în butoaie metalice. Pe amplasament nu se țin
stocuri de motorină. Un accident cu incendiu care să implice motorina existentă
în magazia remizei PSI ar avea efecte strict locale, la nivelul magaziei, și nu este
susceptibilă a provoca accidente la magaziile prin efect domino, având în vedere
cantitatea mică de carburant existentă (maxim 100 l) și distanța dintre magazia
PSI și cea mai apropiată magazie pirotehnică, de peste 100 m.

Date fiind cele prezentate mai sus, în acest subcapitol sunt analizate următoarele
scenarii de accidente ce ar putea surveni, şi anume:

- scenarii de accident cu explozie la magazii (scenariile 1 ÷ 28 conform tabel 1);
- scenariu de accident cu incendiu de pădure în vecinătatea amplasamentului –

scenariul 30;
- scenariu de explozie generalizată – atac terorist – scenariul 31.

Descrierea detaliată a scenariilor de accidente prezentate mai sus s-a făcut în
Anexa 8 a prezentului volum.
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4. Maria, Gheorghe (2007), Evaluarea cantitativă a riscului proceselor chimice şi
modelarea consecinţelor accidentelor, Ed. Printech, Bucureşti, 2007.
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5. Michael W. Roberts, Analysis of Boiling Liquid Expanding and Vapor Explosion
(BLEVE) Events at DOE Sites, EQE International Inc. (an ABS Group
Company) (http://bleve.totalsafety.nl)

6. IGSU – Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe
periculoase
(http://www.igsu.ro/documente/seveso/Metodologie_analiza_risc_final.pdf)

4.4. Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor
accidentelor majore

Analiza consecinţelor are ca obiectiv obţinerea informaţiilor necesare dimensionării
zonelor de planificare, delimitării zonelor afectate şi planificării răspunsului la urgenţă.
Criteriile de zonare se stabilesc în funcţie de efectul asupra populaţiei expuse, mediului şi
infrastructurii, în funcţie de natura accidentului.

Pentru fiecare scenariu de accident analizat așa cum este prezentat în detaliat în
Anexa 8 care ar putea avea loc pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni s-au
identificat zonele posibil a fi afectate dimensiunea acestora şi obiectele care sunt afectate
de producerea accidentului ( tabelul 15).

Reprezentările grafice ale zonelor implicate în scenariile accidentale posibile
studiate pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni sunt prezentate în Anexa 12 .

http://bleve.totalsafety.nl/
http://www.igsu.ro/documente/seveso/Metodologie_analiza_risc_final.pdf
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc de
mortalitate

ridicată

Zona cu risc
leziuni

ireversibile
Zona de atenţie

Pulbere
cu dublă
bază fără
fum – 31 t

ETNT

124 218 469 1400
Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3,
8, 9, 10, 11, 12;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 4, 5,
6, 13, 14, 15, 16;
- poarta de acces

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- partea de vest a
localității Vlădeni
- un tronson de cca.
1,5 km din DN1 – E68

Explozie
la

Magazia
1

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai unităţii

și jandarmi
- -

Un accident cu explozie la magazia 1 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile nr. 2 și 8.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

Pulbere
neagră –
13 t ETNT

92 160 347 1040
Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 3,
4, 11, 12, 13;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 5, 6, 7,
8, 9, 10, 14, 15, 16,
18;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat partea de
vest

Explozie
la

Magazia
2

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 2 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 92 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă este
amplasată magazia 3.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

Pulbere
cu dublă
bază fără
fum – 13 t

ETNT

92 160 347 1040
Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 4,
5, 12, 13, 14;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 15, 16;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat partea de
vest

Explozie
la

Magazia
3

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 3 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 92 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 2 și 4.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 31 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3,
5, 6, 7, 12, 13,
14, 15, 16;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 8, 9,
10, 11, 17, 18, 19,
20, 21;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
4

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 4 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 3, 5, 13, 14, 15.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

Pulbere
cu dublă
bază fără
fum – 16 t

ETNT

98 171 372 1115
Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 3, 4,
6, 7, 13, 14, 15,
16;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 2,
10, 11, 12, 17, 18,
20;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
5

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 5 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 98 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 4, 6, 15.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

Pulbere
cu dublă
bază fără
fum – 16 t

ETNT

98 171 372 1115
Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 4, 5,
7, 14, 15, 16;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3,
11, 12, 13, 17, 18,
19, 20, 21;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
6

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 6 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 98 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 5, 7, 16.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 30 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 4, 5,
6, 14, 15, 16,
18;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 2, 3,
11, 12, 13, 17, 19,
20, 21, 22, 23;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
7

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 7 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 5, 6, 16.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

Pulbere
neagră –
27 t ETNT

119 207 450 1345
Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 9,
10, 11;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3, 4,
5, 12, 13, 14, 15

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- partea de vest a
localității Vlădeni
- un tronson de cca.
1,5 km din DN1-E68

Explozie
la

Magazia
8

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 8 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 98 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 1, 9.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 31 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 8,
10, 11, 12;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3, 4,
5, 13, 14, 15;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- partea de vest a
localității Vlădeni;
- un tronson de cca.
1,5 km din DN1 – E 68

Explozie
la

Magazia
9

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 9 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 8, 10.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 23 t
ETNT 111 193 420 1260

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 8,
9, 11, 12;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3, 4,
5, 13, 14, 15;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- extremitatea de vest
a localității Vlădeni

Explozie
la

Magazia
10

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 10 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 111 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 9, 11.



109

Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 23 t
ETNT 111 193 420 1260

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 2,
8, 9, 10, 12, 13;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 3, 4, 5,
6, 14, 15, 16;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- extremitatea de vest
a localității Vlădeni

Explozie
la

Magazia
11

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 11 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 111 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 10, 12.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 32 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 2,
3, 4, 9, 10, 11,
13, 14, 15;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 5, 6, 7,
8, 16, 18;
- remiza PSI
- poarta de acces

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- extremitatea de vest
a localității Vlădeni

Explozie
la

Magazia
12

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 12 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 11, 13.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 32 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3,
4, 5, 6, 10, 11,
12, 14, 15, 16;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 7, 8,
9, 17, 18, 20;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat
- extremitatea de vest
a localității Vlădeni

Explozie
la

Magazia
13

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 13 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 4, 12, 14.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 28 t
ETNT 119 207 450 1345

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3,
4, 5, 6, 7, 12,
13, 15, 16;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 8, 9,
10, 11, 17, 18, 20;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
14

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 14 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 119 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 4, 13, 15.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 38 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 3, 4,
5, 6, 7, 12, 13,
14, 16;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 2, 8,
9, 10, 11, 17, 18,
19, 20, 21;
- remiza PSI

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
15

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 15 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 4, 5, 6, 13, 14, 16.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 40 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 4, 5,
6, 7, 13, 14, 15;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 1, 2, 3,
10, 11, 12, 17, 18,
19, 20, 21, 23;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- depozitul militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
16

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 16 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 5, 6, 7, 15.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 23 t
ETNT 111 193 420 1260

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 18,
20, 21;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3, 4,
5, 6, 7, 14, 15, 16,
19, 22, 23, 24, 51,
60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
17

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 17 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 111 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 18, 20.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 23 t
ETNT 111 193 420 1260

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 6,
17, 20;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3, 4,
5, 7, 13, 14, 15, 16,
19, 21, 22, 23, 24,
51, 60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat

Explozie
la

Magazia
18

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 18 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 111 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 17, 20.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 40 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 20,
21, 22, 23, 24,
60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 4, 5, 6,
7, 14, 15, 16, 17,
18, 25, 50, 51;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
1,2 km din DN1 – E68

Explozie
la

Magazia
19

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 19 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă este
amplasată magazia 23.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 40 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 6, 7,
17, 18, 19, 21,
22, 23, 60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 2, 3, 4,
5, 13, 14, 15, 16,
24, 25, 50, 51;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
1,35 km din DN1 –
E68

Explozie
la

Magazia
20

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 20 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 17, 18, 19, 21.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 40 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 17,
18, 19, 20, 22,
23, 51, 60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 3, 4, 5,
6, 7, 15, 16, 24, 25,
50;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
1,8 km din DN1 – E68

Explozie
la

Magazia
21

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 21 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 20, 22.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 40 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 17,
19, 20, 21, 23,
24, 50, 51, 60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 5, 6, 7,
18, 25;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
1,9 km din DN1 – E68

Explozie
la

Magazia
22

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 22 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 21, 60.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 40 t
ETNT 133 244 505 1515

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 19,
20, 21, 22, 24,
25, 50, 51, 60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 5, 6, 7,
16, 17, 18;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- partea de vest a
depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
1,5 km din DN1 – E68

Explozie
la

Magazia
23

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 23 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 133 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 19, 24, 60.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 32 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 19,
23, 25, 50, 51,
60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 17, 18,
20, 21, 22;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- extremitatea de vest
a depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
1,2 km din DN1 – E68

Explozie
la

Magazia
24

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 24 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 23, 25.
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Client:
S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ
Filiala CARFIL S.A.

ROMARM

Proiect nr.:
MD 1005.023COMPARTIMENT PROCESE /

INSTALAŢII DE MEDIU Lucrarea: RAPORT DE SECURITATE
Depozitul RM de stoc Vlădeni

Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona cu risc
de mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 32 t
ETNT 124 218 469 1400

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 23,
24, 50, 51, 60;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 17, 19,
20, 21, 22;

Din afara
depozitului:
- pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului;

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure;
- un tronson de cca.
1,35 km din DN1 –
E68

Explozie
la

Magazia
25

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 25 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 124 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 24, 50.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicate

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona risc de
mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 50 t
ETNT 144 272 544 1630

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 22, 23,
24, 25, 51, 60

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 17, 18,
19, 20, 21

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure
- extremitatea
vestică a depozitului
militar dezafectat
- un tronson de cca.
2,5 km din DN1
(E68)

Explozie
la

Magazia
50

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai unităţii

și jandarmi
- -

Un accident cu explozie la magazia 50 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 144 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 51, 24 și 25.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona risc de
mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 50 t
ETNT 144 272 544 1630

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 19,
21, 22, 23, 24,
25, 50, 60

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 7, 17,
18, 20

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure
- extremitatea vestică
a depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
2,6 km din DN1 (E68)

Explozie
la

Magazia
51

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 51 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 144 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 24, 25, 50, 60.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Raza
zonei cu
risc de

mortalitat
e ridicată

( m)

Raza
zonei cu
risc de
leziuni

ireversibil
e

( m )

Raza
zonei de
atenţie
( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona risc de
mortalitate

ridicată
Zona cu risc

leziuni ireversibile Zona de atenţie

TNT – 50 t
ETNT 144 272 544 1630

Scenariul
iese din

amplasamen
t

Din incinta
depozitului:
- magaziile 19,
20, 21, 22, 23,
24, 25, 50, 51

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
- magaziile 5, 6, 7,
16, 17, 18

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
- restul
amplasamentului

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure
- extremitatea vestică
a depozitului militar
dezafectat
- un tronson de cca.
2,7 km din DN1 (E68)

Explozie
la

Magazia
60

Populaţia
implicată

- - - - - Max. 30 de
angajaţi ai
unităţii și
jandarmi

- -

Un accident cu explozie la magazia 60 poate iniţia noi accidente la distanţe de până la 144 m faţă de epicentrul exploziei. În această zonă sunt
amplasate magaziile 21, 22, 23, 24, 51.
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Raza zonelor de planificare Obiective şi zonele implicare

Scenariu
Substanţ

a
implicată

Raza
zonei cu
risc de
efect

domino
( m )

Aria zonei
cu risc de
mortalitat
e ridicată

( m)

Aria zonei
cu risc de

leziuni
ireversibile

( m )

Aria zonei
de atenţie

( m )

Urgenţă
internă /
Urgenţă
externă

Zona risc de
mortalitate

ridicată

Zona cu risc
leziuni

ireversibile
Zona de atenţie

Explozivi - Cca. 700
x 1600 m

Cca. 1200 x
2100 m

Cca. 3400 x
4100 m

Scenariul
iese din

amplasam
ent

Din incinta
depozitului:
- tot depozitul

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
-

Din afara
depozitului:
- teren agricol,
pădure

Din incinta
depozitului:
-

Din afara depozitului:
- teren agricol, pădure
- depozitul militar
dezafectat
- partea de vest a
localității Vlădeni
- un tronson de cca. 5
km din DN1 (E68)

Explozie
generali-

zată

Populaţia
implicată

- - - - - Întreg personalul
prezent pe

amplasament: cca.
30 de angajaţi ai

unităţii și jandarmi

- -
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Scenariu de incendiu de pădure

Luând în considerare factorii determinaţi ai declanşării unui eventual incendiu de
pădure, corelat cu caracteristicile amplasamentului, cu nivelurile criteriilor de performanţă,
se poate aprecia că un eventual incendiu este puţin probabil să se producă, iar în cazul
apariţiei acestui incident sunt create condiţiile de intervenţie, astfel încât acesta să nu se
extindă pe o suprafaţă de teren care să iasă din amplasament.

În consecinţă, se consideră că probabilitatea producerii unui incendiu de
pădure este de nivel F2 (improbabil).

Nivelul estimat al consecinţelor este:
- efecte asupra sănătăţii şi securităţii: I4 (mare). Personalul de intervenţie, poate

fi expus riscurilor termice. Personalul de intervenţie ar fi expus la intoxicaţii cu
gaze de ardere.

- efecte asupra mediului: I4 (mare). În urma incendiilor de pădure rezultă cantităţi
semnificative de gaze de ardere, ce provoacă poluare atmosferică pe toată
durata incendiului.

- daune materiale: I4 (mare). Un incendiu de pădure poate provoca degradarea
căilor de acces, a magaziilor din depozit.

În concluzie, nivelul de risc al accidentului investigat este:
- nivel probabilitate: 2
- nivel consecinţe: 4
- nivel risc: 2 x 4 = 8, acceptabil, cu necesitatea adoptării de măsuri destinate

reducerii probabilităţii şi a consecinţelor.

4.5. Descrierea parametrilor tehnici şi a echipamentului utilizat
pentru securitatea instalaţiilor

Măsurile avute în vedere pentru reducerea probabilităţii de producere a unui
accident major în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni sunt:

 pe timpul nopţii sunt interzise operaţiunile de încărcare-descărcare, manipulare,
transport şi depozitare ale materiilor explozive

 la manipularea materiilor explozive este interzisa trântirea, lovirea sau
aruncarea lor, chiar daca sunt ambalate

 este interzis transportul materiilor explozive în acelaşi timp, în ambele sensuri
 mijloacele şi utilajele care se folosesc pentru transportul materiilor explozive

sunt echipate corespunzător şi adecvate gradului de sensibilitate şi
caracteristicilor acestora

 nu se transporta, în acelaşi autovehicul, materii explozive împreuna cu alte
materiale

 în timpul operaţiunilor de manipulare, încărcare, descărcare, depozitare este
interzis personalului care efectuează aceste lucrări sa aibă asupra lui chibrituri,
ţigări, brichete sau alte mijloace de aprindere
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 căile de acces la magazii vor fi menţinute în stare bună (vor fi libere şi curate),
iar în timpul iernii vor fi curtate de zăpada şi de gheata

 pe uşa fiecărei magazii sa fie inscripţionata cantitatea maxima admisa de
produse explozive în echivalent trinitrotoluen (TNT)

 ambalajele deteriorate (lăzile de lemn) vor fi reparate în afară magaziei, folosind
unelte din material anti-ex

 curăţarea vegetaţiei din incinta depozitului care împiedică vizibilitatea sau poate
genera incendii.

 înlăturarea vegetaţiei din jurul paratonerilor o raza de 10 metri
 atât personalul propriu, cat şi persoanele străine care au autorizaţie specială

pentru întrare în depozit, vor lasă chibriturile, brichetele, ţigările, bricegele, orice
alte obiecte metalice sau care ar putea fi periculoase, la poarta de acces a
depozitului

 accesul în depozit pe timpul nopţii este interzis
 nu se efectuează lucrări de întreţinere sau reparaţii daca în magazii există

materiale  explozive
 personalul de serviciu este obligat sa folosească echipamentul de protecţie

specific locului de munca pe toata perioada programului de lucru
 consumul de alcool este strict interzis înaintea şi în timpul programului de lucru
 zilnic, la începerea lucrului, personalului i se face instructajul de munca, se

verifica starea sănătăţii acestuia şi echipamentul de protecţie

Transportul explozibilului respectă instrucţiunile din fişele tehnice de securitate ale
materiilor explozive, întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi
celelalte prevederi legale referitoare la transportul substanţelor periculoase.

Distantele dintre stivele de lăzi, cele dintre stive si pereţi si înălţimea stivelor sunt
cele prevăzute in legistație în vigoare.

În spaţiile de depozitare a materialelor explozive se va evita încălzirea sau răcirea
peste sau sub limitele de admisie +250C  şi respectiv -150C .

Valorile mai mari ale temperaturii ambientale din spaţiul de depozitare pot provoca
încălzirea şi aprinderea materialului exploziv.

Măsurarea şi controlul temperaturii și al umidității se realizează cu termohigrometru
amplasate în fiecare spaţiu de depozitare.

Măsurile de minimizare a riscurilor de explozii şi incendii au fost asigurate încă din
faza de proiect a depozitului, conform legislaţiei de securitate la incendii:

o amplasare la distanţe minime corespunzătoare a magaziilor;
o pereţi antifoc sau rezistenţi la explozie;
o căi de evacuare în caz de incendiu;
o ventilaţie naturală;
o tipul instalaţiilor electrice;
o stabilirea / semnalizarea zonelor cu pericol de explozie.

Elemente constructive
Măsurile de minimizare a riscurilor de explozii şi incendii au fost asigurate în

cadrul depozitului încă din faza de proiect a obiectelor componente, respectiv
Astfel toate magaziile au acoperisul zburător și pardoseala este antiscantei, și sunt

dotate cu valuri de pământ pe trei laturi.
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Uşile sunt metalice incuiate cu doua sisteme de siguranta, ferestrele sunt din tabla
ambutisata cu toate ochiurile mobile cu deschidere in exterior,in interior protejate cu
plase de sârmă şi gratii. Geamurile ferestrelor sunt vopsite cu alb pentru a impiedica
concentrarea razelor solare.

Distantele dintre stivele de lazi, cele dintre stive şi pereti şi inaltimea stivelor sunt
cele prevazute in Normele Tehnice de aplicare a Legii 126/1995.

Toate magaziile sunt inscripţionate corespunzător, sunt protejate de valuri de
pamant realizate in conformitate cu normele tehnice.

In interiorul incintei, între spaţiile de depozitare a materiilor explozive sunt
indeplinite condiţiile distanţelor minime de siguranţă interioare dintre clădirile depozitului
necesare pentru a nu provoca propagarea exploziilor sau incendiilor prin interferenţă.

Tipurile de echipamente cu funcţie de securitate şi siguranţă și numărul acestora
sunt prezentate detaliat pe fiecare magazie mai jos:

Nr.
crt. Aparat măsură Funcţia specială de securitate Număr bucăţi

1. Termohigrometru digital Măsurare temperatură şi
umiditate 28

2. Paratoner Securitate contra descărcărilor
atmosferice 112

3. Dispozitive de alarmă cu
senzori mişcare şi senzori
de fum

Alarmare 5 ( la magaziile
1,2,3,4,8)

4. Cameră de luat vederi Supraveghere video 16 fixe
2 mobile

La fiecare magazie de depozitare materiale explozive este amplasat câte un buton
manual de de alarmare. Semnalul est etransmis la centrala aflată la remiza SPSU.

Paza este asigurată de personal militar aparținând Jandarmeriei naționale și se
desfășoară pe tot perimetrul societății . Întregul perimetru al depozitului este prevăzut cu
foișoare de pază și sistem de alarmare. Activitatea desfășurată pe amplasamentul Vlădeni
este continuă.

Accesul în incinta depozitului se face doar prin punctul de control acces și doar pe
bază de autorizație și carte de identitate.

Termohigrometrele digitale au rolul de a controla zilnic temperatura şi umiditatea
din clădirile depozitului.

Camerele video, instalate pe amplasament, trimit imagini unui monitor amplasat la
dispeceratul de pază şi securitate aflat la poarta de acces în depozit.

Astfel ca în orice moment se poate vizualiza o anumită zona de perimetru, iar
imaginile se pot stoca timp de 24 de ore.

Service şi întreţinere a echipamentelor cu funcţie de securitate
O atenţie specială este acordată echipamentelor cu funcţie de securitate, astfel:

- inspecţii ale termohigrometrelor din spaţiile de depozitare, depistarea
defectelor;
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- lucrări de control, verificare şi remediere a instalaţilor electrice în
construcţie antiexplozivă;

- verificarea sistemelor de senzori de mişcare precum şi a camerelor video
amplasate pe amplasamentul depozitului

- inspecţii ale sistemului video, depistarea defectelor;
- măsurători PRAM anuale la paratoneri şi se emit buletine de măsurători;
- verificarea stării pardoselelor antisattice;
- verificarea stării valurilor de pământ;
- înlocuirea instalaţiilor de măsură uzate fizic şi moral.

Astfel toate aspectele tehnice de securitate - dispozitive de securitate şi siguranţă,
sunt controlate, inspectate, verificate conform unor proceduri bine stabilite.
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Cap. 5. MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI DE INTERVENŢIE PENTRU
LIMITAREA CONSECINŢELOR UNUI ACCIDENT

5.1. Descrierea echipamentului instalat pe obiectiv pentru
limitarea consecinţelor accidentelor majore

În amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni riscul de EXPLOZIE /
INCENDIU, deşi este foarte mare, acesta se situează în domeniul riscurilor acceptabile,
deoarece încă din faza de proiectare şi construcţie a clădirilor pentru depozitarea
materialelor explozive, s-au luat măsuri de diminuare a probabilităţii de iniţiere a
exploziei/incendiului, precum şi măsuri pentru reducerea nivelului de gravitate a
consecinţelor acestor posibile accidente, respectiv:

Acestea s-au materializat prin măsuri de limitare, reducere a factorilor de risc,
măsuri de localizare şi lichidare a incendiului, precum şi de limitare şi înlăturare a
consecinţelor acestuia.

Prevenirea şi stingerea incendiilor prezintă aspecte specifice:
- riscul de incendiu;
- măsuri specifice pentru evitarea exploziilor, incendiilor etc.;
- dotări generale şi echipamente de protecţie în toate cazurile când există un risc

pentru explozii ale materialelor depozitate, pentru incendii.

Procedurile legate de prevenirea şi stingerea incendiilor cuprind o arie mărită de
echipamente, pană la unitatea de luptă împotriva incendiilor.

În cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni este organizat Serviciul privat pentru
situaţii de urgenţă .

Depozitul  de materiale  explozive deţine, în cazul  producerii  unor   situaţii
neprevăzute, următoarele dotări:

- mijloace de alarmare;
- mijloace de legătură;
- reţea de hidranţi şi gospodărie de apă;
- materiale de stins incendiu;
- utilaje de transport şi materiale necesare intervenţiei în situaţii de urgenţă;
- mijloace de protecţie individuale.
În vederea minimizării riscului de incendiu, depozitul este prevăzut cu dotări şi

mijloace de intervenţii în conformitate cu normele legale în vigoare.

Instalații de apă pentru stins incendiu
Depozitul este dotat cu hidranți subterani și sunt amplasați pe rețeua de distribuție.
Volumul intangibil pentru incendiu este de 250 mc și se păstrează în cele două

rezervoare unul de 200mc și unul de 50 mc.
Timpul de refacere a rezervei este de 24 ore.
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Dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu este
următoarea:
-stingătoare P6
-stingătoare G3
-stingătoare P50.
La fiecare magazie există câte un pichet PSI.

Mijloacele de alarmare disponibile în cazul unei situaţii de urgenţă sunt:

- Butoane de alarmare manuale la fiecare magazie;
- Sirenă electrică de 5,5 KW.
- Telefoane la clădirea administrativă.

Structura de intervenţie pentru situaţii de urgenţă în cadrul depozitului RM de
stoc Vlădeni este integrată în organigrama societăţii, atribuţiile personalului fiind stipulate
în fişele posturilor.

Managementul şi intervenţia în situaţii de urgenţă este asigurată de către:
Celula pentru Situaţii de Urgenţă (CSU);
Centru Operativ cu Activitate Temporară ( COAT)
Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU).

Conducerea societăţii va asigura în bugetul anual, fondurile financiare necesare
pentru instruire şi dotarea structurilor pentru situaţii de urgenţă (Celula pentru Situaţii de
Urgenţă, Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă), în funcţie de tipurile de risc
identificate la nivelul zonei de responsabilitate.

CELULA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (CSU)
Celula de Urgenţă este organismul abilitat în managementul situaţiilor de urgenţă

produse pe teritoriul societății Carfil şi este constituită, organizată, dotată şi
funcţionează în conformitate cu prevederile:

articolului 45 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări de Legea nr. 15/2005;
articolului10 din Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

Celula pentru situaţii de urgenţă este un colectiv constituit din factori de decizie din
conducerea societăţii cu responsabilităţi directe în dispunerea şi coordonarea măsurilor de
limitare şi înlăturare a consecinţelor unei situaţii de urgenţă.

Celula pentru situaţii de urgenţă coordonează întregul ansamblu de măsuri
necesare pentru însuşirea modului de acţiune în caz de urgenţă de către întregul personal
al obiectivului.

Celula de Urgenţă este responsabilă cu:
organizarea şi pregătirea personalului pentru a asigura răspunsul la
urgenţă în interiorul amplasamentului;
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luarea deciziilor iniţiale despre tipul de răspuns care va fi acordat situaţiei
specifice de urgenţă creată, realizând încadrarea în nivelul de urgenţă şi
evaluând resursele necesare intervenţiei.

Prin Decizia nr. 16/12.04.2011 emisă de Directorul General s-a constituit Serviciul
privat pentru situaţii de urgenţă, şi este organizat şi funcţionează conform
„Regulamentului de organizare şi funcţionare al SPSU”.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă:
- are atribuţii privind apărarea vieţii salariaţilor şi a patrimoniului societăţii împotriva

incendiilor, exploziilor şi a altor situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă stabilit cu
acordul Inspectoratului  pentru Situații  de  Urgență ”Țara Bârsei”  al județului Brașov,
conform comunicării acestuia.

- este de categoria a Va având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor
echipe specializate pe tipuri de riscuri în funcţie de scenariile de accident major
identificate.

- cuprinde:
 Compartimentul de prevenire:

Are atribuții în: organizarea și desfășurarea activității specifice de prevenire a situațiilor de
urgență; participă la identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și a factorilor
determinanți ai acestora. Este format din cadrul tehnic PSI și inspector protecție civilă.

 Formațiunile de intervenție, salvare și prim ajutor, la depozitul RM de stoc
Vlădeni, care sunt alcătuite din:

 echipă de intervenție
 echipe specializate

- echipa de înștiințare - alarmare;
- echipa de cercetare - căutare;
- echipa de deblocare, salvare;
- evacuare;
- echipa pirotehnică.

Conducerea SPSU este asigurată de către şeful Serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă.

Măsuri necesar a fi luate în cazul deteriorării stării de sănătate a angajaţilor:
Starea de sănătate a unui angajat al depozitului RM de stoc Vlădeni sau a altei

persoane care se află la un moment dat pe amplasamentul obiectivului (personal transport,
delegat, personal inspecţie internă sau externă, personal firme care execută lucrări pe
amplasament) poate fi deteriorată de către:

- accidente mecanice - căderi de obiecte;
- alunecări;
- vătămare datorită unor părţi ale

instalaţiilor;
- accidente termice - arsuri termice;
- accidente chimice -  inspirarea de gaze de ardere;
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În vederea limitării riscului de accident, toate persoanele aflate în incinta obiectivului
au obligaţia de a cunoaşte caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice ale substanţelor
chimice cu care intră în contact, precum şi eventuale restricţii legate de modul de
manipulare al acestora.

În cazul unui accident care sa aibă ca şi consecinţă deteriorarea stării de sănătate a
unei persoane se vor lua următoarele măsuri:

- se va îndepărta persoana de locul periculos (dacă este cazul);
- se va anunţa Serviciul de Ambulanţă la numărul de telefon 112;
- se va acorda primul ajutor la faţă locului (în măsura in care acest

lucru este posibil şi necesar);
- la venirea personalului medical, acestuia i se va comunica

circumstanţele în care a  avut loc accidentul precum şi
caracteristicile substanţelor chimice care au fost implicate în
accident (dacă este cazul).

Planificarea răspunsului în caz de urgenţă
Sistemul informaţional al activităţilor la “răspuns în caz de urgenţă” este structurat

în trei diviziuni:
 subsistemul de culegere, înregistrare şi stocare a informaţiilor;
 sistemul de transmisie a informaţiilor pe nivele orizontale şi verticale, între

diferite puncte decizionale;
 subsistemul de prelucrare şi valorificare a informaţiilor.

Principalele cerinţe, avute în vedere la stabilirea soluţiilor de informatizare, sunt:
 folosirea eficientă a tehnicii de calcul existente;
 folosirea la capacitate maximă a dotărilor existente în domeniul aparaturii de

măsură si control;
 utilizarea eficientă a aparaturii de analize fizico - chimice din dotarea

laboratoarelor platformei;
 organizarea de cursuri pentru aprofundarea cunoaşterii domeniului protecţiei

mediului şi securităţii şi sănătăţii ocupaţionale.

În structura sistemului informaţional s-au avut în vedere următoarele criterii:
 răspuns în situaţii de urgenţă în incinta obiectivului pentru protecţia factorului

uman şi a factorilor de mediu;
 răspuns în situaţii de urgenţă în afara obiectivului pentru protecţia factorului

uman şi a factorilor de mediu.

Planificarea în cadrul urgenţei cuprinde o serie de scenarii de accidente, ce servesc
următoarelor scopuri:

 luarea tuturor măsurilor posibile pentru reducerea probabilităţii de producere a
accidentului şi pentru limitarea consecinţelor, eliminarea unui eventual efect
de “domino”;

 stabilirea criteriilor de alertă;
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 stabilirea locurilor şi programului de monitorizare a factorilor de mediu posibil
a fi afectate de poluanţii evacuaţi pe durata evenimentului până la revenirea în
starea de normalitate;

 stabilirea planurilor de acţiune, concrete, în vederea diminuării şi eliminării
daunelor.

În fiecare scenariu de accident tehnic, sunt necesare elementele:
 cauzele accidentului, cantitatea de poluant evacuat, starea fizică a

poluantului, durata şi rata evacuării, înălţimea sursei, viteza şi temperatura
poluantului emis;

 condiţiile meteorologice caracteristice zonei;
 harta zonei şi toate informaţiile privind relieful, numărul şi structura pe vârstă a

locuitorilor, distanţa de la instalaţie la zonele de locuit;
 modele şi metode de estimare a parametrilor de emisie ai sursei, a câmpului

de concentraţii ale poluantului în atmosferă şi a riscului pentru om şi mediu.

Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, în ceea ce priveşte
implementarea şi dezvoltarea lui, cuprinde direcţiile prezentate în figura 7 şi anume:

− evaluarea pericolelor;
− implementarea unui program de prevenire;
− implementarea unui program în caz de urgenţă.
În scopul conducerii acţiunii de intervenţie de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea

cu maximă eficienţă a urmărilor unor fenomene naturale sau accidentale, asupra
salariaţilor, bunurilor materiale şi mediului, pentru depozitul RM de stoc Vlădeni,
societatea  are întocmite următoarele documente:

 Planul de urgenţă internă;
 Planul de intervenţie;
 Planul de înștiințare alarmare
 Plan de evacuare în situaţii de urgenţă
 Plan de combatere a poluării accidentale.
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IMPLEMENTAREA
UNUI PROGRAM
DE PREVENIRE

- Sistemul managerial;
- Analiza pericolelor din

proces;
- Informaţii asupra pericolelor

procesului;
- Proceduri standard de

operare;
- Instruire;
- Întreţinere;
- Inspecţii înainte de pornire;
- Revizuirea sistemului de

Figura 7 – Programul managerial al siguranţei proceselor tehnologice (EPA)

EVALUAREA
PERICOLELOR

- Alcătuirea scenariului pentru
cel mai grav caz;

- Identificarea celor mai
probabile scenarii;

- Analiza consecinţelor în
exteriorul zonei;

- Descrierea desfăşurării
evoluţiei unui accident

DIRECŢII ALE
PROGRAMULUI

MANAGERIAL DE
PREÎNTÂMPINARE

A RISCURILOR

IMPLEMENTAREA
UNUI PROGRAM
DE ACŢIUNE ÎN

CAZ DE URGENŢĂ

- Plan de acţiune în caz de
urgenţă;

- Proceduri de folosire a
utilajelor în caz de urgenţă;

- Documentaţie privind
tratamentul medical;

- Instruire;
- Coordonare cu Agenţiile

locale.
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5.2. Organizarea alertei şi a intervenţiei

Riscurile care au fost luate în consideraţie pentru clasificarea depozitului RM de
stoc Vlădeni sunt:

a) riscuri naturale:
 cutremure de pământ;
 fenomene meteorologice periculoase;

b) riscuri ca urmare a manipulării, vehiculării, depozitării substanţelor periculoase:
 incendii;
 explozii.

Înştiinţarea la nivelul societăţii se execută în scopul asigurării:
- condiţiilor optime pentru analiza situaţiei;
- luării deciziei de avertizare a salariaţilor, instituţiilor publice locale şi operatorilor

economici din zonele ameninţate de iminenţa producerii sau de producerea
dezastrelor;

- luării măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor, protecţia salariaţilor si a
bunurilor materiale;

- organizării şi desfăşurării acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi lichidarea
efectelor dezastrelor şi a acţiunilor desfăşurate de către elemente teroriste.

Mesajele de înştiinţare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre
vizează iminenţa declanşării sau declanşarea unor tipuri de risc şi se introduc pe baza
informaţiilor primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă judeţean, instituţii de
monitorizare riscuri, operatorul economic sursă de risc.

Alarmarea personalului reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre
iminenţa producerii unor dezastre, prin mijloace de alarmare specifice.

Pe timpul dezastrelor alarmarea se execută în scopul:
• protecţiei salariaţilor şi bunurilor materiale din zonele ameninţate;
• luarea măsurilor iniţiale pentru apărare şi limitare a efectelor.

Pe timpul conflictului armat alarmarea se execută, în principiu, în scopul:
• protecţiei salariaţilor şi bunurilor materiale din sectorului pirotehnic;
• diminuării impactului asupra utilităţilor (energie electrică, alimentare cu apă etc.);
• reducerii numărului de victime în rândul salariaţilor .

Ţinând cont de factorii de risc specifici depozitului şi de posibilitatea producerii
unor urgenţe interne sau externe, pentru protecţia salariaţilor şi a populaţiei din
vecinătatea acestuia, funcţionează sistemul de înştiinţare - alarmare prezentat mai jos:

- Butoane de alarmare
- Sirenă electrice de 5,5 Kw
- Telefoane interioare la clădirea administratică si telefoaele mobile.

Mesajele de avertizare se transmit prin reţelele de telefonie fixă şi mobilă.
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Schema de înştiinţare - alarmare în situaţii de urgenţă care se aplică depozitului RM
de stoc Vlădeni este prezentată în Anexa 9.

Notificarea situaţiilor de urgenţă
Raportarea unei situații de urgență se face de către orice persoană din cadrul

amplasamentului depozitului și se transmite șefului de depozit. În lipsa acestuia, în afara
programuliui normal de lucru, raportarea se face înlocuitorului acestuia sau la Dispeceratul
Carfil.

În vederea optimizării timpului şi modalităţii de răspuns, este foarte important ca
informaţiile transmise prin mijloacele sus menţionate să fie relevante şi precise, după
următorul algoritm:

Tabelul 16
Cine ? - Dispecerul de serviciu Nume...........Prenume........

Ce ? - Identificarea evenimentului - explozie
- incendiu

Unde ? - Localizarea evenimentului - Zona..........
- Instalaţia........
- Echipamentul...........

Câţi ? - Personal afectat - Răniţi / intoxicaţi / arşi / morţi.

Primirea notificării de urgenţă

Notificarea de urgență este primită de către Seful depozitului sau de dispecerul de
serviciu al. Carfil S.A. Brasov – depozitul Vlădeni, mesajul de alarmare este transmis
următorilor:
 Presedintelui Celulei pentru Situatii de Urgentă;
 Membrilor Celulei pentru Situații de Urgență;
 Serviciului privat pentru Situații de Urgență;

Presedintele Celulei pentru Situatii de Urgență va desemna Președintele Centrului
operativ cu activitate temporară. Membrii Celulei pentru Situatii de Urgenta au obligatia de
a se deplasa imediat la fata locului pentru a clasifica evenimentul, a organiza interventia și
alerta. In cazuri evident grave, care se încadrează în una din clasele de periculozitate B și
C, în care informațiile primite nu pot fi puse la indoială, pentru a nu se pierde timp, acestia
vor informa imediat autoritățile:(Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Tara Barsei” al
judetului Brasov si vor alarma Dispecerul serviciilor de urgenta (112), urmand ca o
informare mai detaliate sa fie data dupa ajungerea la locul evenimentului. Personalul
alarmat apartinand obiectivului au obligatia de a se deplasa imediat la fata locului pentru a
clasifica evenimentul, a organiza interventia si alerta.

Adresele externe pentru alarmare
Lista instituţiilor publice şi a vecinătăţilor ce vor fi înştiinţate în cazul producerii unei

situaţii de urgenţă, precum şi datele de contact ale acestora sunt prezentate în Anexa 10.
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Semnale de urgenţă şi alarmare
Alarmarea este un procedeu de avertizare prin transmiterea unor mesaje / semnale

care se aduce la cunoştinţă persoanelor posibil a fi afectate despre iminenţa producerii
unor dezastre sau unor situaţii de urgenţă.

Semnalele de alarmă folosite în timpul urgenţei în conformitate  cu  art. 25 din
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare
şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, sunt:

 Alarma la dezastre
- 5 semnale, fiecare cu durata de 16 secunde, cu pauze de 10 secunde
între semnale;
 Prealarmă aeriană
- 3 semnale, fiecare cu durata de 32 secunde, cu pauze de 12 secunde

intre semnale
 Alarma aeriană
- 15 semnale, fiecare cu durata de 4 secunde, cu pauze de 4 secunde
între semnale
 Încetarea alarmei
- un semnal continuu cu durata de 2 minute

Alarmarea în cazul producerii unui accident major
Declanşarea sistemului de alarmare în situaţii de urgenţă se face numai din dispoziţia

Directorului/înlocuitorului de drept al acestuia în următoarele situaţii:
 când există posibilitatea imediată a producerii unor fenomene naturale sau

accidente ce pot genera incidente grave, cu afectarea vieţii angajaţilor şi
distrugeri mari de bunuri materiale pentru societate;

 la producerea unor evenimente cu consecinţe grave, în care sunt afectaţi
factorii de mediu şi factorul uman atât din amplasament, cât şi din vecinătatea
acestuia.

Declanşarea mijloacelor de alarmare în situaţii de urgenţă se execută cu scopul
avertizării personalului despre iminenta producere sau producerea unui eveniment ce
poate avea urmări grave, în vederea aplicării măsurilor ce se impun în astfel de situaţii.

Pe amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni, alarma se declanşează în cazul
în care se produc accidente grave care nu pot fi combătute imediat cu forţe proprii și care
pot afecta oamenii sau mediul de pe amplasament și din vecinătăţi.

Se poate declanşa alarma în una din următoarele situaţii:
→ incendiu de pădure care se poate extinde la magaziile de depozitare materii

explozive;
→ incendii cu pagube majore;
→ explozii cu distrugeri mari;
→ situaţii extreme meteorologice (cutremure puternice de pământ, inundaţii grave,

furtuni sau tornade etc.) care pot conduce la incendii sau explozii în care sunt
implicate substanțele periculoase vehiculate pe amplasament.
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Scopul alarmării în caz de urgenţă este pentru prevenirea și evitarea producerii
unor pierderi umane și materiale.

În funcţie de natura si gravitatea accidentului alarma poate fi:
a) alarma locală – se declanşează in cazul unor accidente majore care se produc

pe amplasamentul depozitului Vlădeni şi care nu afectează teritoriul din jurul acestuia
(urgenţă clasa A, B).

b) alarma generală – se declanşează în cazul unor accidente severe de clasa C,
care afectează populaţia şi mediul din jurul acesteia.

Semnalele de alarmă sunt declanşate prin dispoziţia directorului general şi sunt
general valabile ca mod de avertizare a riveranilor, populaţiei din imediata apropiere şi
autorităţilor.

Alarma generală se declanşează numai la Ordinul Directorului General al
societăţii sau a înlocuitorului acestuia.

a. Măsuri de siguranţă
Când o alarmă generală este introdusă prin semnale acustice, atenţia trebuie să se

îndrepte următoarele măsuri de siguranţă:
- toţi angajaţii trebuie să se deplaseze la locurile lor de muncă pentru a-şi

îndeplini rolul în organizarea intervenţiei, lăsând liniile de telefon libere pentru
comunicările pe timpul urgenţei

- toţi muncitorii şi angajaţii trebuie să înceteze munca, să oprească aparatura şi
echipamentele şi să le lase în condiţii de siguranţă. Se vor închide apa şi aburul.
După aceasta vor executa evacuarea în conformitate cu instrucţiunile primite

- operaţiile de încărcare/descărcare trebuie oprite imediat şi echipamentul lăsat în
condiţii de siguranţă

- autocamioanele şi alte vehicule neimplicate în operaţiile de intervenţie trebuie să
părăsească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia, dar să lase
drumurile de acces libere pentru circulaţie

- orice acces al persoanelor şi mijloacelor fără autorizaţie va fi strict interzis
b. Reguli de siguranţă

- reguli de circulaţie sunt instituite pe întregul amplasament; viteza limită
este de 5 km/h;

- se va conduce prudent şi se va respecta toate indicatoarele rutiere;
- se va urma numai ruta care a fost indicată la intrarea pe amplasament;
- în eventualitatea unei urgenţe se scoate vehiculul pe marginea drumului

şi se va opri motorul;
- este interzis fumatul şi nu se va utiliza flacăra deschisă;
- nu se va parca pe drumuri;
- nu se va executa nici o operaţie care nu a fost autorizată;
- nu se va utiliza drumuri care nu sunt trecute pe hartă, fără permisiune

explicită scrisă;
- nu se aduc camere video sau aparate foto în interiorul amplasamentului;
- nu se vor păstra telefoanele mobile deschise în zonele de muncă;
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- se va întrebuinţa echipamentul de protecţie care a fost înmânat la
intrarea pe amplasament, atunci când se primesc instrucţiuni de la
personalul de intervenţie;

- se interzice cu desăvârşire pe timpul alarmei: alergarea, evacuarea
dezordonată, în panică şi pe alte direcţii decât cele stabilite;

- la auzul semnalul sirenei se va contacta un membru al conducerii din
zonă şi se vor urma indicaţiile acestuia;

- în caz de evacuare, deplasarea se va face cu calm către ieşirile de
urgenţă, păstrând vântul în spate;

- pentru notificarea unei urgenţe formaţi nr. 112.

Încetarea stării de alarmă generală la dezastre se hotărăşte de către
conducătorul Celulei pentru situaţii de urgenţă a sau locţiitorului acestuia, pe baza
rapoartelor comunicate.

 Dec la ra re a ş i introduc e rea s tării de urge nţă

Pentru gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, la nivelul societăţii s-au
constituit CELULA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (CSU) ŞI CENTRUL OPERATIV
CU ACTIVITATE TEMPORARA (COAT), care se activează în cazul iminenţei şi/sau
producerii unor situaţii de urgenţă sau dezastre pe teritoriul administrativ al Carfil S.A.

Autoritatea declarării stării de urgenţă în amplasamentul depozitului RM de stoc
Vlădeni, revine managerului  urgenţei care este  directorul general sau înlocuitorului
acestuia (Directorul Tehnic și de Productie), consultând si ceilalţi membrii cu funcţii de
decizie ai Celulei pentru situaţii de urgenţă şi COAT.

Pentru amplasamentul depozitului RM de stoc Vlădeni, evenimentele care
necesită o decizie dedeclarare a urgenţei sunt:
 incendiu în încăperile de depozitare, în magazii şi în exteriorul acestora, incendii de

pădure care se poate extinde la magaziile de depozitare materii explozive;
 explozie cu distrugerea totală a magaziei, , explozie în afara magaziilor în timpul

operaţiilor de manipulare.
DIRECTORULUI GENERAL sau înlocuitorului acestuia, după primirea notificării, se

deplasează în zona afectată, evaluează situaţia împreună cu membrii Celulei de
Urgenţă în funcţie de concluzii, hotărăşte declararea stării de urgenţă şi clasa de
urgenţă, în acest scop va dispune informarea Organelor abilitate.

Membrii Celulei de urgenţă, care nu sunt prezenţi la locul de muncă, la primirea
anunţului de declarare a stării de urgenţă, sub orice formă, au obligaţia de a se
prezenta la sediul societăţii sau în zona de producere a evenimentului pentru
acordarea de asistenţă tehnică şi primirea de sarcini şi responsabilităţi din partea
conducerii societăţii.

Structura de punere în aplicare a stării de urgenţă va acţiona conform prevederilor
şi indicaţiilor primite.

 Orga niza re a ş i c onduc e rea ac ţiunilo r  de interve nţie
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Structura de intervenţie pentru situaţii de urgenţă în cadrul depozitului RM de stoc
Vlădeni aparținând Carfil S.A , este integrată în organigrama societăţii, atribuţiile
personalului fiind stipulate în fişele posturilor.

Managementul şi intervenţia în situaţii de urgenţă este asigurată de către:
Celula pentru Situaţii de Urgenţă (CSU);
Centru Operativ cu Activitate Temporară ( COAT)
Serviciu Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU).

Celula pentru situaţii de urgenţă din cadrul Carfil S.A. se constituie şi
funcţionează sub conducerea nemijlocită a conducătorului operatorului economic, în
calitate de preşedinte, sau înlocuitorului acestuia de drept.

Centrul Operativ cu Activitate Temporară se constituie şi funcţionează sub
conducerea Celulei pentru situaţii urgenţă, din acesta făcând parte un număr variabil de
membri numiţi dintre angajați  care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, şi eventuali consultanţi de specialitate.

Componenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă este prezentată în Anexa 2.
La nivelul depozitului Vlădeni este constituit şi funcţionează, sub coordonarea CU şi

COAT, Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă de cat. a V – a având în componenţă
formaţia de intervenţie, salvare si prim ajutor echipe specializate pe tipuri de riscuri in
funcţie de scenariile de accident major identificate. Componenţa SPSU este prezentată în
Anexa 2.

Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul pericolelor
majore au fost detaliate la capitolul 1.2.1.1.

Proceduri de acţiune pe tipuri de scenarii identificate pe amplasamentul
depozitului RM de stoc Vlădeni sunt prezentate în continuare:

1. Explozie

Informarea șefului de depozit, despre evenimentul produs se realizează de către
orice salariat al depozitului aflat în imediata apropiere a evenimentului, în timpul
programului şi de către personalul de pază, după orele de program, în zilele când
societatea nu lucrează şi pe durata sărbătorilor legale.

La primirea informaţiei, șeful de depozit alarmează SPSU și informează
președintele celulei de urgenţă care dispune declanșare alarmei. Sunt informați și
convocați membrii celulei de urgență și se constiutie COAT –ul. Se identifică cantitatea
de explozivi detonată, mărimea zonei afectate, obiectivele afectate, consecințele
problemelor apărute. Președintele celulei de urgență transmite primele informaţii către ISU
Brașov.Dispune alarmarea autorităților implicate și localităților învecinate conform schemei
de înștiinșare alarmare. Echipele și echipajele specializate ale SPSU iau primele măsuri
de protecţie: salvarea eventualilor răniţi sau accidentaţi, transportul la punctul de adunare
răniţi, menţinerea în limite reduse a eventualelor focare unde s-au declanşat incendii.

Pentru recunoașterea muniției neexplodate echipa pirotehnică SPSU va acționa
numai în colaborare cu echipele pirotehnice ale ISU Brașov, IJP Brașov, SRI , echipele de
investigații juridice.
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În toată această perioadă şeful obiectivului de pază ia măsuri pentru protecţia,
paza şi integritatea patrimoniului.

După producerea exploziei se vor lua măsuri pentru evaluarea pagubelor,
evacuarea persoanelor şi a produselor militare care nu au fost afectate de explozie şi
reluarea activităţii dacă condiţiile permit.

Se solicită sprijin de la centrul de ambulanţă pentru transportul răniţilor la spitalul
din Brașov.

Se asigură supravegherea întregii zone cu autospeciale pentru   stingerea
incendiilor. Sunt luate măsuri pe termen lung în vederea repunerii în funcţiune  a
obectivelor afectate si reabilitarea factorilor de mediu.

2.Incendiu
Alarmarea personalului, în funcție de locul și momentul producerii unui incendiu se

realizează în primul rând prin acționarea butoanelor de alarmare, prin telefon.
La primirea informaţiei, șeful depozitului alarmează SPSU și informează

președintele celulei de urgenţă care  dispune  declanșare  alarmei. Sunt informați și
convocați membrii celulei de urgență și se constiutie COAT –ul. Președintele celulei de
urgență transmite primele informaţii către ISU Brașov.

Personalul depozitului desemnat a face parte din SPSU va asigura căutarea și
evacuarea din zonă a eventualelor persoane, trecând apoi la localizarea și limitarea
incendiului prin utilizarea mijloacelor de primă intervenţie din dotare de la fiecare magazie.

În limita posibilităților materialele combustibile și inflamabile vor fi evacuate din
apropierea incendiului. După evacuarea personalului neimplicat, SPSU va lua măsuri de
oprire a alimentării cu energie electrică și va acționa cu ajutorul mașinii de intervenție
APCA-12215.

În funcţie de evoluţia evenimentelor  se poate solicita în sprijin IJSU Braşov.
Până la sosirea forțelor suplimentare, SPSU va asigura supravegherea spațiilor

vecine celor incendiate în vederea observării imediate a unei propagări. Pentru protecția
clădirilor magaziilor se va asigura răcirea elementelor de construcție.

Se limitează şi interzice accesul în zonă pentru personalul şi utilajele neparticipante
la intervenţie.

Se dispune evacuarea salariaţilor care nu sunt implicaţi în acţiunile de intervenţie.
Se va organiza un punct de prim ajutor amenajat pe în fața porții de acces în

depozit.
Se solicită sprijin de la centrul de ambulanţă pentru transportul răniţilor la cea mai

apropiată unitate spitalicească.
Pentru înlăturarea efectelor majore produse de incendiu, după terminarea

intervenției , personalul SPSU va lua măsuri:
-evacuarea apei din spațiile inundate;
-asigurarea evacuării complete a fumului;
-verificarea stabilității elementelor de construcție în vederea stabilirii posibilității de

prăbușiri, precum și luarea măsurilor care se impun în vederea evitării producerii de
vătămări;
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Evacuarea
Acţiunile de evacuare se planifică, se organizează şi se execută înainte, pe timpul

sau după producerea unei situaţii de urgenţă, la declararea stării de alertă, în scopul de a
scoate din zonele afectate sau potenţial afectate, în mod organizat, a personalului,
bunurilor materiale şi dispunerea lor în zone sau localităţi care asigură condiţii de protecţie
şi supravieţuire.

Aceste acţiuni de evacuare se planifică şi se organizează în funcţie de tipul de risc,
avându-se în vedere parametrii specifici ce caracterizează evoluţia şi amploarea
consecinţelor acestuia.

În cazul producerii unor situaţii de urgenţă, acţiunea de evacuare începe imediat
după identificarea pericolului ori după producerea acestuia, acordând prioritate evacuării
populaţiei.

Căile de evacuare pentru personal, de acces pentru autospeciale de intervenţie sunt
cele special amenajate pe teritoriul depozitului.

La pericolul de explozie, pentru limitarea pierderilor umane, tot personalul se
evacuează reţinându-se numai minimum de forţe pentru intervenţie în focar.

Conducerea acţiunilor de evacuare se asigură de către Preşedintele Celulei pentru
situaţii de urgentă.

În caz de evacuare, informaţiile privind rutele de urmat, traseele, direcţia şi viteza
vântului sunt comunicate prin voce.

Evacuarea personalului in situaţii de urgenta internă se va efectua in conformitate
cu Planurile de evacuare întocmite  si afişate. Fiecare loc de muncă al unității este
prevăzut cu o schemă de evacuare a personalului.

Evacuarea se va executa diferenţiat pe tipuri de urgenţe după cum urmează :
• Nu se va executa evacuarea în caz de urgență clasa A
• Pentru clasa de urgență B – toți angajații trebuie să ajungă cât mai repede la

locurile de muncă, vizitatorii, personalul subcontractorilor vor trebui să
părăsească locurile în care se află și să se îndrepte spre locurile de adunare în
vederea primirii informațiilor necesare.

În funcție de evoluția situației, Comandantul centrului operațional cu activitate
temporară poate decide evacuarea parțială sau totală (pe amplasament rămânând numai
echipele de intervenție).

• Pentru clasa de urgență C – toți angajații trebuie să ajungă cât mai repede la
locurile de muncă, vizitatorii, personalul subcontractorilor vor trebui să
părăsească locurile în care se află și să se îndrepte spre locurile de adunare
stabilite în vederea primirii informațiilor necesare.
- după evacuare, se va verifica dacă sunt victime sau persoane care, datorită

panicii sau altor cauze nu au părăsit locul de muncă.
- transportul auto este interzis în zona afectată de deflagrație/detonație sau

zona contaminată cu substanțe toxice.
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Comunicaţiile – Legătura cu planul extern pentru situaţii de urgenţă

 Funcţia persoanei in a cărei competenţă intră stabilirea legăturilor cu autorităţile
responsabile pentru situaţii de urgenţă este directorul general, şeful celulei de urgenţă
sau locţiitorul acestuia, director tehnic.

 Informaţiile ce trebuie comunicate la notificarea prealabila sunt :
- numele, prenumele şi funcţia celui care transmite notificarea prealabilă;
- locul şi ora producerii evenimentului;
- tipul evenimentului;
- evaluarea preliminară a distrugerilor, pagubele produse şi efectele

evenimentului
asupra salariaţilor, localităţii şi a mediului;

- primele măsuri luate de celula de urgenţă.
Informaţiile care se transmit în timpul unei situaţii de alarmă trebuie să redea corect

situaţia creată, să nu conţină speculaţii despre cauze şi să nu anticipeze eventualele
investigaţii ale autorităţilor. Informaţiile se transmit telefonic şi in scris.

Comunicarea cu mass-media se face de către o singură persoană (pe principiul „o
singură voce”), de regulă această persoană fiind şeful celulei de urgenţă, sau purtătorul de
cuvânt al acestuia. Acesta va organiza o conferinţă de presă ori va participa în cadrul
conferinţei de presă organizată de către autorităţile locale. Comunicarea extremă mai
poate fi realizată prin comunicate de presă, prin interviuri, ori de câte ori situaţia o cere.

Comunicarea către mass-media are drept scop :
- corecta informare asupra situaţiei create prin difuzarea de ştiri confirmate;
- combaterea zvonurilor printr-o informare oportună, corectă şi completă;
- corectarea imediată a relatărilor neadevărate din presă care denaturează

situaţia reală;
- combaterea manipulării informaţionale.

Comunicarea în situaţii de urgenţă se va face cu precădere către:
- populaţia şi comunităţile aflate în zona afectată de starea de urgenţă;
- membrii structurilor interne superioare de gestionare a urgenţei, membrii
echipelor de intervenţie proprii, ale autorităţilor locale şi familiilor acestora;

- victime şi rudele acestora.
Comunicarea cu aceste categorii de părţi interesate se va face înainte ca ştirile să

devină publice.
Informaţiile şi datele comunicate mass-media vor fi din categoria celor care nu se

supun legislaţiei referitoare la protecţia informaţiilor clasificate naţionale şi de firmă.

Monitorizarea factorilor de mediu

Monitorizarea pe termen lung a factorilor de mediu se va face prin observaţii
directe si prin analize de laborator. Monitorizarea are drept scop:
-  determinarea limitelor de acţiune a urgentei;
- determinarea parametrilor de mediu in zona limitrofă pentru a stabili eventualele efecte
in  aceste zone.

In caz de necesitate se va solicita şi ajutorul laboratoarelor autorităţilor pentru
protecţia mediului, de sănătate publică şi de securitatea şi sănătatea în muncă. In cazul în
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care ca efecte secundare a accidentelor se produc scurgeri de produse periculoase, se
vor monitoriza apele de canalizare, evacuările de ape convenţional curate si se va
proceda la analiza solului in zona afectată.

5.3. Descrierea resurselor interne şi externe ce pot fi mobilizate

Intervenţia în situaţii de urgenţă în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni este
asigurată de către Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă cat. V este constituit conform Ordinului
MAI nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi funcţionează în
conformitate cu Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a
Normelor P.S.I. şi a Ordinului 163/28.02.2007 privind Norme generale de apărare
împotriva incendiilor.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă este constituit prin decizie şi este
organizat şi funcţionează conform „Regulamentului de organizare şi funcţionare al SPSU”.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă:
- are atribuţii privind apărarea vieţii salariaţilor şi a patrimoniului societăţii împotriva

incendiilor, exploziilor şi a altor situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă stabilit cu
acordul Inspectoratului  pentru Situații  de  Urgență ”Țara Bârsei”  al județului Brașov,
conform comunicării acestuia.

- este de categoria a Va având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor
echipe specializate pe tipuri de riscuri în funcţie de scenariile de accident major
identificate.

- cuprinde:
 Compartimentul de prevenire:

Are atribuții în: organizarea și desfășurarea activității specifice de prevenire a
situațiilor de urgență; participă la identificarea, înregistrarea și evaluarea tipurilor de risc și
a factorilor determinanți ai acestora.  Este format din  cadrul tehnic PSI și inspector
protecție civilă.

 Formațiunile de intervenție, salvare și prim ajutor, la depozitul RM de stoc
Vlădeni, care sunt alcătuite din:

 echipă de intervenție
 echipe specializate

- echipa de înștiințare - alarmare;
- echipa de cercetare - căutare;
- echipa de deblocare, salvare;
- evacuare;
- echipa pirotehnică.

Conducerea SPSU este asigurată de către şeful Serviciului privat pentru situaţii de
urgenţă.
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Controlul şi îndrumarea activităţii SPSU al societăţii se fac de către Directorul
General.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă este dotat cu forţe şi mijloace de
intervenţie:

- autospecială de intervenție APCA-12215
- stingător portabil P50

Telecomunicaţii - resurse umane şi materiale
- centrală telefonică

Componenţa Serviciului Privat pentru Situaţii de urgenţă care acţionează în
cadrul depozitului Vlădeni, este prezentată în Anexa 2.

Resurse externe de intervenţie

Principalele forțe cu care cooperează SPSU al societăţii sunt:

- Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenta "Țara Bârsei" al
jud. Brașov

- IJP Brașov - tel.0268407500;
- Serviciul de Urgenţă - tel. 112;
De asemenea se înştiinţează:
• Agenția de Protecţia Mediului Brașov
• Garda de Mediu

5.4. Descrierea tuturor măsurilor tehnice şi netehnice relevante
pentru reducerea impactului unui accident major

În vederea limitării impactului unui accident major se întreprind o serie de acțiuni,
în interiorul amplasamentului, pentru a menține sub control condițiile sau evenimentele
generatoare. Toate aceste măsuri ce trebuie aplicate în interiorul amplasamentului sunt
stabilitate în planul de urgență internă.

Planul de urgență internă se pune în aplicare imediat de către societate în
următoarele situaţii:

- când survine un accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
- când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un

accident major.

Punerea în aplicare a Planului de Urgenţă Internă are drept scop:
- prevenirea, limitarea şi controlul incidentelor astfel încât să se reducă la

minimum şi să se limiteze efectele asupra sănătăţii lucrătorilor, asupra mediului
şi bunurilor materiale;

- aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a mediului
împotriva efectelor accidentelor majore;

- comunicarea informaţiilor necesare către public şi către serviciile şi autorităţile
implicate din zona respectivă;

- asigurarea refacerii ecologice şi zonei afectate în urma unui accident major.
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În Planul de Urgenta Internă sunt stabilite posibilitățile de răspuns interne, în
vederea desfăşurării intervenţiei de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra
salariaţilor, populației, bunurilor materiale pe baza tipului scenariilor accidentelor majore
posibile identificate.

Identificarea si clasificarea evenimentelor
Locurile posibile de avarie pot fi:
- incinta spaţiilor de depozitare;
- platformele de manevră aferente spaţiilor de depozitare;
- mijloacele de transport materii explozive.

Probabilitatea de producere a unui accident o reprezintă în ordine: exploziile,
incendiile.

La nivelul depozitului RM de stoc Vlădeni au fost studiate și analizate detaliat
scenarii accidentale posibile, ce implică substanţe periculoase: explozii la magaziile de
depozitare materiale explozive, incendiu de pădure, scenariu de dezastru - atac terorist.

Clasificarea scenariilor analizate în funcţie de substanţele periculoase

Tabelul 17

Nr.
crt. Tipologia substanţei Numărul total al

scenariilor
Numărul

scenariilor care ies
din stabiliment

1. Toxice - -
2. Explozive 29 29
3. Inflamabile 1 1
4. Lichide foarte inflamabile - -
5. Extrem de inflamabile - -
6. Periculoase pentru mediu - -

Clasificarea scenariilor analizate în funcţie de sursele de risc
Tabelul 18

Nr.
crt. Centrul de risc în stabiliment Numărul total

scenarii
Numărul

scenariilor care ies
din stabiliment

1. Magaziile de depozitare 28 28
3. Incendiu de pădure 1 1
4. Scenariu de dezastru – atac terorist 1 1

Clasificarea urgenţelor în funcţie de gravitate cuprinde:
 Urgenţa A (urgenta locală);
 Urgenţa B (urgenta pe amplasament);
 Urgenţa C (urgenta în afara amplasamentului).
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tipologia de
urgență

Cauze posibile Clasificare
a urgenței

1.
Accident cu
explozie la

magazia 1 – 31 t
ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

2.
Accident cu
explozie la

magazia 2 – 13 t
ETNT

Pulbere
neagră Explozie - Cauză externă

- Eroare umană

C

3.
Accident cu
explozie la

magazia 3 – 13 t
ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

4.
Accident cu
explozie la

magazia 4 – 31 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

5.
Accident cu
explozie la

magazia 5 – 16 t
ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

6.
Accident cu
explozie la

magazia 6 – 16 t
ETNT

Pulbere
dublă
bază

Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

7.
Accident cu
explozie la

magazia 7 – 30 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

8.
Accident cu
explozie la

magazia 8 – 27 t
ETNT

Pulbere
neagră Explozie - Cauză externă

- Eroare umană

C

9.
Accident cu
explozie la

magazia 9 – 31 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

10.
Accident cu
explozie la

magazia 10 – 23 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

11.
Accident cu
explozie la

magazia 11 – 23 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

12.
Accident cu
explozie la

magazia 12 – 32 t
TNT Explozie - Cauză externă

- Eroare umană

C
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tipologia de
urgență

Cauze posibile Clasificare
a urgenței

ETNT

13.
Accident cu
explozie la

magazia 13 – 32 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

14.
Accident cu
explozie la

magazia 14 – 28 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

15.
Accident cu
explozie la

magazia 15 – 38 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

16.
Accident cu
explozie la

magazia 16 – 40 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

17.
Accident cu
explozie la

magazia 17 – 23 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană

C

18.
Accident cu
explozie la

magazia 18 – 40 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

19.
Accident cu
explozie la

magazia 19 – 40 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

20.
Accident cu
explozie la

magazia 20 –
40 t ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

21.
Accident cu
explozie la

magazia 21 – 40 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

22.
Accident cu
explozie la

magazia 22 – 40 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

23.
Accident cu
explozie la

magazia 23 – 40 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

24. Accident cu
explozie la TNT Explozie - Cauză externă

- Eroare umană C
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Nr.
Crt.

Scenariu Substanţ
a

implicată

Tipologia de
urgență

Cauze posibile Clasificare
a urgenței

magazia 24 – 32 t
ETNT

25.
Accident cu
explozie la

magazia 25 – 32 t
ETNT

Produse Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

26.
Accident cu
explozie la

magazia 50 – 50 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

27.
Accident cu
explozie la

magazia 51 – 50 t
ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

28.
Accident cu
explozie la

magazia 60 –
50 t ETNT

TNT Explozie - Cauză externă
- Eroare umană C

29.
Incendiu de
pădure pe

amplasament

Material
vegetal Incendiu

- Descărcări
electrice

- Eroare umană
C

30.
Explozie

generalizată. Atac
terorist

Explozivi,
Produse Explozie - Atac terorist C

Pentru limitarea efectelor unui accident major la nivelul amplasamentului depozitului
RM de stoc Vlădeni sunt stabilitite modalitățile de de notificare, informare şi alarmare în
situaţii de urgenţă.

Sunt asigurate mijloacele tehnice pentru realizarea informării, alarmării :
- Butoane de alarmare manuale la fiecare magazie;
- Sirenă electrică de 5,5 KW.
- Telefoane la clădirea administrativă.

Coordonarea acţiunilor de prevenire, protecţie, intervenţie şi conducere sunt
realizate de câtre Celula pentru Situaţii de Urgenţă, constituită la nivelul depozitului RM
de stoc Vlădeni.

Sunt stabilite in planul de urgență internă modul de organizare şi conducere a
acţiunilor de intervenţie în următoarele situaţii:

- incendii;
- explozii,

precum şi forţele si mijloacele de intervenţie interne si externe.
Intervenţia în situaţii de urgenţă în cadrul depozitului Vlădeni este asigurată de

către Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă.
Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă cat. V este constituit conform Ordinului

MAI nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea,
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încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi funcţionează în
conformitate cu Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a
Normelor P.S.I. şi a Ordinului 163/28.02.2007 privind Norme generale de apărare
împotriva incendiilor.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă:
- are atribuţii privind apărarea vieţii salariaţilor şi a patrimoniului societăţii împotriva

incendiilor, exploziilor şi a altor situaţii de urgenţă în sectorul de competenţă stabilit cu
acordul Inspectoratului  pentru Situații de  Urgență ”Țara Bârsei”  al județului Brașov,
conform comunicării acestuia.

- este de categoria a Va având în formaţia de intervenţie, salvare şi prim ajutor
echipe specializate pe tipuri de riscuri în funcţie de scenariile de accident major
identificate.

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă este dotat cu forţe şi mijloace de
intervenţie:

- autospecială de intervenție APCA-12215
- stingător portabil P50

Dotările existente la nivelul depozitului RM de stoc Vlădeni pentru limitarea
consecințelor unui accident major sunt prezentate în continuare.

Pentru intervenția în cazul unui eventual incendiu la nivelul magaziilor din cadrul
depozitului există instalații drencere, hidranți interiori, hidranți exteriori, stingătoare tip P6,
G3, P50.

Volumul intangibil pentru incendiu este de 250 mc și se păstrează în cele două
rezervoare unul de 200 mc și cel de 50 mc.

Consumarea rezervei de incendiu este posibilă numai prin deschiderea vanelor de
incendiu.

Timpul de refacere  a rezervei este de 24 ore. Cele două rezervoare pot  fi
alimentate prin pompare din bazinul de acumulare de 800 mc amenajat pe cursul pârâului
Valea Boului.

Amplasamentul depozitului dispune de o rețea de hidranți.

Principalele forțe cu care cooperează SPSU al societăţii Carfil S.A. în situații de
urgență  pe amplasamentul depozitului de stoc Vlădeni sunt:

- Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenta "Țara Bârsei" al
jud. Brașov

- IJP Brașov - tel.0268407500;
- Serviciul de Urgenţă - tel. 112;
De asemenea se înştiinţează:
• Agenția de Protecţia Mediului Brașov
• Garda de Mediu

Funcţia persoanei în a cărei competenţă intră stabilirea legăturilor cu autorităţile
responsabile pentru situaţii de urgenţă la nivelul depozitului RM de stoc Vlădeni este
directorul general, şeful celulei de urgenţă sau locţiitorul acestuia, director tehnic.
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Cap. 6. CONCLUZII

Implementarea Directivei SEVESO III are drept scop prevenirea accidentelor
majore, care implică substanţe periculoase şi limitarea consecinţelor lor asupra
omului şi mediului.

Conform definiţiei din art. 3 al Directivei, „accident major” înseamnă „un eveniment
cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie care rezultă din evoluţii necontrolate
în cursul exploatării oricărui amplasament care intră sub incidenţa prezentei directive şi
care conduce la pericole grave, imediat sau întârziate, pentru sănătatea umană sau
mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului şi care implică una sau mai multe
substanţe periculoase”.

Scopul Raportului de securitate este să demonstreze că:
- a intrat în vigoare o politică majoră de prevenire a accidentelor şi un sistem de

management al siguranţei;
- sunt identificate pericolele de accidente majore şi sunt luate măsurile necesare

de prevenire a acestor accidente şi de limitare a consecinţelor lor pentru om şi
mediu;

- în proiectarea oricărei instalaţii a fost incorporată securitatea şi fiabilitatea
adecvată pentru construcţie, operare şi întreţinere;

- au fost întocmite planurile de urgenţă internă, furnizând informaţii care să
permită elaborarea planului de urgenţă externă;

- au fost furnizate informaţiile pentru deciziile de planificare a utilizării terenului.

Identificarea, evaluarea şi ierarhizarea  riscurilor sunt principii care stau la
temelia planificării şi organizării acţiunilor preventive. În acest proces, de identificare,
evaluare şi ierarhizare a riscurilor, întemeiat pe o profundă cunoaştere, trebuie să se ţină
seama de nivelul maxim de manifestare al acestora, simultaneitatea şi desfăşurarea lor în
lanţ, aspecte care determină ca planificarea să aibă în vedere atât fiecare risc în parte, cât
şi situaţiile de manifestare combinată sau intercondiţionată, în vederea asigurării unui
răspuns rapid de pregătire, protecţie şi reducere a efectelor.

Prevenirea are ca suport ansamblul principiilor, criteriilor de performanţă, cerinţelor
şi condiţiilor tehnice impuse şi reglementate pentru asigurarea unui nivel cuantificat de
securitate în desfăşurarea normală a vieţii sociale şi economice, precum şi de pregătire
pentru înlăturarea efectelor dezastrelor asupra vieţii, mediului şi bunurilor materiale.

Obligaţia identificării riscurilor, stabilirii măsurilor preventive graduale, elaborării
cadrului normativ şi planurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, respectării
normelor şi aplicării măsurilor de prevenire, asigurării condiţiilor necesare de intervenţie
revine patronilor şi deţinătorilor de construcţii, terenuri şi amenajări, proiectanţilor,
antreprenorilor, contractorilor, operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice
locale şi centrale.

Raportul de securitate elaborat pentru depoztiul RM de stoc Vlădeni aparţinând
Societăţii CArfil S.A– prezintă activităţile desfăşurate în cadrul depozitului şi condiţiile de
desfăşurare ale acestora.
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În urma auditului asupra surselor de risc şi a măsurilor avute în vedere pentru
reducerea riscurilor şi asupra sistemului de  management şi organizării  societăţii în
vederea prevenirii accidentelor majore la nivelul depozitului, a reieşit că societatea Carfil
S.A, are o politică de prevenire a accidentelor majore adaptată specificului său de
activitate.

Activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscurile industriale
prezente în cadrul depozitului RM de stoc Vlădeni aparţinând societăţii CarfilS.A.,
presupune următoarele:

− măsuri pasive – concretizate în proceduri, documente scrise şi planuri;
− măsuri active – concretizate în dotări ale magaziilor de depozitare pentru

prevenirea accidentelor majore, dotări, forţe şi mijloace pentru intervenţia în caz
de accident, pregătirea salariaţilor implicaţi prin testarea periodică a planurilor
întocmite prin exerciţii organizate în ipoteze diferite, pregătirea populaţiei şi a
autorităţilor privind responsabilităţile şi modul de acţiune în fazele pre-dezastru,
dezastru şi post-dezastru etc.

I. Măsuri pasive
1. Societatea a întocmit procedurile şi documentele scrise necesare asigurării

cadrului organizatoric corespunzător şi a condiţiilor concrete de desfășurare a activităților
în cadrul depozitului de la Vlădeni, în scopul planificării măsurilor specifice pentru
reducerea riscurilor asupra sănătăţii salariaţilor şi populaţiei din zonele de influenţă,
calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale în caz de evenimente în care
sunt implicate substanţe periculoase existente pe amplasamentul obiectivului (surse de
risc de  explozie, incendiu), în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2. La nivelul angajaţilor societăţii de la depozitul Vlădeni sunt stabilite atribuţii pentru
reducerea riscului de producere a accidentelor majore şi acestea sunt incluse, printre
celelalte obligaţii de serviciu, în Fişa Postului.

3. Sunt elaborate Instrucţiuni de lucru şi instrucţiuni proprii pentru securitate
şi sănătate în muncă pentru fiecare loc de muncă.

4. Societatea are Certificat un Sistem de Management de Calitate în conformitate
cu cerinţele specificate în standardul SR EN ISO 9001:2001 .

6. Responsabilităţile tuturor celor implicaţi în managementul securităţii sunt cuprinse
în proceduri scrise, fişe de post, instrucţiuni de lucru la care au acces angajaţii
implicaţi.

6. În mod preventiv, pentru cazurile în care, cu toate măsurile luate, ar avea loc un
accident major, personalul este instruit suplimentar, pregătit şi dotat cu material
corespunzător, în vederea unei acţiuni cât mai rapide şi mai eficiente pentru:

⇒ reducerea proporţiilor accidentului major;
⇒ înlăturarea rapidă a cauzelor accidentului major;
⇒ salvarea personalului afectat;
⇒ prevenirea populaţiei din vecinătate;
⇒ reducerea la minim a pagubelor materiale.

8. În scopul reducerii la minim a efectelor unor posibile accidente, societatea are
elaborate pentru depozitul RM de stoc Vlădeni următoarele:
 Planul de urgenţă internă;
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 Planul exerciţiului cu forţe şi mijloace în teren pentru testarea planului de
urgenţă internă

 Planul de intervenţie în caz de incendiu;
 Planul de prevenire şi protecţie
 Plan de evacuare în situaţii de urgenţă.

II. Măsuri active
Măsurile active au fost prezentate în cadrul capitolelor prezentului Raport de

securitate.
Pentru analiza măsurilor active s-au identificat principalele tipuri de evenimente de

iniţiere a riscului în cadrul obiectivului, precum şi locurile unde este posibil ca acesta să se
producă.

Stările de risc pot apărea în funcţie de:
- profilul de activitate ce se va desfăşura în obiectiv;
- fiabilitatea echipamentelor;
- sistemele de securitate;
- dotările existente;
- disciplina în activităţile desfăşurate.

Principalele tipuri de evenimente de iniţiere a riscului industrial sunt:
 explozie;
 incendiu;
 cutremur;
 atac terorist;
 atac din aer (în timpul conflictelor armate);
 căderi de corpuri cosmice.
Evenimentele cu pondere principală care pot conduce la apariţia riscului pentru

factorii de mediu şi factorul uman sunt:
- explozie;
- incendiu.

Auditul pentru obiectivul analizat, din punct de vedere al securităţii a acoperit
următoarele:

− Descrierea activităţii desfăşurate;
− Prezentarea substanţelor periculoase vehiculate;
− Factori de risc de accident major. Măsuri de securitate. Condiţii care pot conduce

la accidente;
− Identificare IRS. Descriere;
− Analiză sistematică de identificare a riscurilor;
− Dotări ale obiectivului pentru prevenirea accidentelor majore;
− Dotări şi măsuri pentru intervenţia în caz de accident;
− Scenarii de accident şi condiţii de producere;
− Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore;
− Măsuri pentru prevenire şi asigurare a securităţii şi siguranţei

Faţă de cele prezentate se consideră ca necesare dezvoltarea şi implementarea
următoarelor:
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 adaptarea continuă a structurilor organizatorice pentru situaţii de urgenţă în
raport de activitatea desfăşurată;

 îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al securităţii;
 documentele specifice pentru situaţii de urgenţă să fie completate conform

cerinţelor legislative.
 documentarea şi implementarea unor proceduri cu privire la comunicarea

internă şi externă ţinând seama de specificul activităţii desfăşurate şi de
dispoziţiile Directivei SEVESO III cu privire la accesul la informaţii privind mediul
şi participarea publicului la luarea deciziilor.

 realizarea programului de măsuri stabilite la nivel de societate privind asigurarea
cadrului organizatoric şi a dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii în
condiţii de siguranţă în vederea prevenirii accidentelor majore

Evaluarea nivelului de risc/pericol, luând în consideraţie:
- activităţile desfăşurate pe amplasament;
- sursele posibile de risc;
- consecinţele / efectele evenimentelor;
- substanţele şi amestecurile periculoase vehiculate;
- dotările tehnice şi cadrul organizatoric pentru prevenirea accidentelor majore;
- dotările tehnice şi măsurile de intervenţie în caz de accident

a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru OBIECTIVUL DEPOZITUL RM
DE STOC VLĂDENI

 nivelul de risc ca fiind ACCEPTABIL, CU REDUCEREA PE CÂT POSIBIL A
RISCURILOR

 consecinţele producerii unui eveniment ca fiind – FOARTE MARI
 probabilitatea apariţiei unui eveniment nedorit – IMPROBABIL.

Tabelul 19
Consecinţe

Probabilitate

Insignifiant
I1

Scăzut
I2

Mediu
I3

Mare
I4

F. Mare
I5

Catastrofal
I6

F6 Frecvent
F5 Des

F4 Ocazional

F3 Rar

F2 Improbabil Depozitul RM de
stoc Vlădeni

F1 Aproape
imposibil

Notă: F- Nivelul frecvenţei; I - Nivelul intensităţii

RISC ACCEPTABIL

ACCEPTABIL, REDUCEREA PE CÂT POSIBIL A RISCURILOR

INACCEPTABIL
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ANALIZÂND MATRICEA DE RISC, RESPECTIV CONSECINŢELE CE POT
APĂREA ÎN CAZUL UNOR ACCIDENTE ŞI PROBABILITATEA APARIŢIEI
ACESTORA, PRECUM ŞI MĂSURILE CE SUNT PREVĂZUTE ŞI ÎNTREPRINSE
PENTRU DIMINUAREA ACESTORA, SE POATE CONCLUZIONA CĂ RISCUL LA
NIVELUL AMPLASAMENTULUI DEPOZITULUI rm DE STOC VLĂDENI ESTE
ACCEPTABIL.


