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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 obţine 
informaţii suplimentare privind riscurile identificate în cadrul unităţii de depozitare Dejani a 
C.N. ROMARM S.A. Filiala S.C. FABRICA DE PULBERI S.A. – FĂGĂRAŞ.  

 
La sediul depozitului pentru materii explozive Dejani 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 siguranţă. 
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 siguranţă. 

 
Sistemul Managerial de Siguranţă este parte a sistemului managerial general al 

unei societăţi, destinat realizării obiectivelor de siguranţă, în modul în care sunt stabilite în 
politica de siguranţă a societăţii. 

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

 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. 
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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; 
 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. 

 

    

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 
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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). 
 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).  
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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, 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). 
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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). 
 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. 

 
 
 
 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE  pentru 

                 Depozitul de materii explozive 

Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 10 

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  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 MAI nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 
încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă 

 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=&d=1995-12-28&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=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 

CLP 

Classification, Labelling and Packaging – clasificare, etichetare şi ambalare. 
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). 

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 C.N. ROMARM S.A. - FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAŞ având drept 
profil de activitate în cadrul subunităţii, Depozitul de materiale explozive Dejani, 
manipularea, depozitarea materialelor explozive, are o politică de prevenire a 
accidentelor majore adecvată specificului său de activitate. 

Depozitul pentru materiale explozive Dejani, judeţul Braşov, este organizat în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive şi 
Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, 
depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Activitatea se desfăşoară în baza autorizaţiilor deţinute de S. Fabrica de Pulberi S.A. 
Făgăraş pentru depozitul Dejani, autorizaţii eliberate de ITM Braşov şi I.J.P. Braşov. 

 
Politica de prevenire a accidentelor majore reprezintă declaraţia organizaţiei 

referitoare la intenţiile şi principiile sale asupra realizării performanţei în condiţii de sănătate 
şi securitate ocupaţională, furnizând cadrul de acţiune şi de stabilire a obiectivelor şi ţintelor 
în acest domeniu. 

 
Politica este, în general, documentul principal al tuturor sistemelor de management 

care furnizează: 

 un angajament al managementului la cel mai înalt nivel privind preocupările şi 
orientarea organizaţiei; 

 direcţia oficială care trebuie urmată de personalul organizaţiei. 

 

Politica de prevenire a accidentelor majore presupune obţinerea angajamentului 
managementului de vârf pentru: 

 respectarea cerinţelor legale şi de altă natură; 

 evaluarea continuă a riscurilor asociate activităţilor desfăşurate;  

 luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor 
majore şi a limita consecinţele acestora; 

 asigurarea instruirii personalului cu privire la riscurile asumate şi dotarea acestora 
cu echipament corespunzător de lucru. 

 
Obiectivul prioritar al conducerii S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraş în ceea ce 

priveşte Depozitul de materiale explozive Dejani este organizarea activităţilor în cadrul 
depozitului  de aşa natură încât ele să se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă, în 
condiţii de risc minim şi la cele mai exigente standarde privind siguranţa. 
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Conducerea societăţii îşi asumă răspunderea privind alocarea resurselor umane şi 
financiare necesare realizării acestui obiectiv. 

 
În acest scop, strategia conducerii societăţii privind managementul securităţii 

prevede cultivarea cu perseverenţă a conceptului că NIMIC nu poate fi mai important, 
indiferent de poziţia persoanei în ierarhia organizatorică a societăţii, decât luarea 
tuturor măsurilor preventive pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a 
utilajelor şi instalaţiilor, în vederea evitării unor accidente periculoase.  

Conducerea societăţii este conştientă de faptul că amplasamentul, prin natura 
activităţii specifice poate constitui sursa unui accident major cu efecte negative pentru 
angajaţi, public şi mediul natural, fapt pentru care îşi asumă responsabilitatea luării tuturor 
măsurilor pentru controlul acestui pericol. 

 
Obiectivele şi principiile de acţiune referitoare la controlul asupra pericolelor 

de accidente majore, pentru realizarea acestui deziderat sunt: 
1. Asigurarea cadrului organizatoric corespunzător şi a personalului necesar. 
2. Stabilirea responsabilităţilor pe scară ierarhică. 
3. Instituirea procedurilor preventive de control care să asigure o mentenanţă 

corectă, depistarea din timp a defecţiunilor probabile şi repararea PREVENTIVĂ, respectiv 
luarea tuturor măsurilor de PREVENIRE a incidentelor tehnice care pot provoca accidente 
majore. 

Precizăm că în toate cazurile referitoare la problema accidentelor majore, trebuie să 
prevaleze întotdeauna acţiunile PREVENTIVE de eliminare a cauzelor care pot avea 
ca urmări accidente majore. 

4.  Instituirea procedurilor de acţiune corectivă pentru cazurile în care, totuşi, a 
avut loc un accident major. 
 

1.2. Sistemul de management al securităţii 
 
 Sistemul de management al securităţii acoperă următoarele aspecte: 

- organizare şi personal – rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în 
managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizaţiei. Identificarea nevoilor de 
pregătire a acestui personal şi asigurarea pregătirii astfel identificate. Implicarea angajaţilor 
şi, unde este cazul, a subcontractanţilor de pe amplasament; 

- identificarea şi evaluarea pericolelor majore – adoptarea şi implementarea 
procedurilor pentru identificarea sistematică a pericolelor majore care rezultă din operarea 
normală şi anormală, precum şi evaluarea probabilităţii şi severităţii lor; 

- controlul operaţional – adoptarea şi implementarea de proceduri şi instrucţiuni 
pentru operarea în siguranţă a instalaţiilor, proceselor, echipamentelor, inclusiv activitatea 
de mentenanţă, precum şi pentru oprirea temporară; 

- managementul pentru modernizare - adoptarea şi implementarea procedurilor 
pentru planificarea modernizărilor sau designul noilor instalaţii, procese sau facilităţi de 
stocare; 

- planificarea pentru situaţii de urgenţă – adoptarea şi implementarea procedurilor 
pentru identificarea situaţiilor de urgenţă previzibile, prin analiza sistematică, pregătirea, 
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testarea şi revizuirea planurilor de urgenţă astfel încât să răspundă unor astfel de situaţii de 
urgenţă şi să ofere pregătire specifică personalului implicat. Această pregătire trebuie să se 
facă cu tot personalul din amplasament, inclusiv cu subcontractorii; 

- monitorizarea performanţei – adoptarea şi implementarea procedurilor pentru 
evaluarea continuă a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica de prevenire a accidentelor 
majore şi prin sistemul de management al securităţii stabilite de titular, precum şi adoptarea 
şi implementarea mecanismelor de investigare şi a acţiunilor corective în caz de 
neconformare. Procedurile trebuie să acopere sistemul operatorului de raportare a 
accidentelor majore pentru evenimentele de tip avarie/incident, în special cele care indică 
eşecul măsurilor de prevenire, precum şi investigaţiile şi acţiunile întreprinse pe baza 
experienţei astfel acumulate; 

- verificare şi revizuire – adoptarea şi implementarea procedurilor de evaluare 
sistematică periodică, a politicii de prevenire a accidentelor majore, precum şi a oportunităţii 
şi eficienţei sistemului de management al securităţii; revizuirea documentată a performanţei 
politicii şi a sistemului de management al securităţii, precum şi actualizarea acestuia se fac 
de către conducere. 

 

1.2.1. Organizare şi personal 
 
În cadrul societăţii S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş, prin organele de 

conducere, serviciile specializate şi aplicarea recomandărilor/cerinţelor din documentele 
legislative şi normative se realizează întreg complexul de acţiuni privind asigurarea: 
securităţii tehnice, securităţii şi sănătăţii în muncă, securităţii la incendii şi protecţiei 
mediului, sistemului de securitate pentru prevenirea accidentelor majore. 

 
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 sunt înfiinţate Serviciul Securitatea Muncii, Situaţii de 

Urgenţă (SSM-SU) si Compartimentul Managementul Calitatii, Mediu, servicii subordonate 
Managerului societăţii (Directorului General). 

Organigrama societăţii este prezentată în Anexa 1. 
 
Numărul total de personal angajat pentru depozitul de materiale explozive este de 22 

persoane. 
 
În cadrul societăţii S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş responsabilităţile şi 

atributiile personalului de conducere şi de execuţie sunt definite şi comunicate prin 
intermediul următoarelor documente: 

 Fişe de post elaborate conform procedurii P.SC-01.05 “Emiterea şi modificarea 
fişei postului”; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii FABRICA DE PULBERI 
S.A. Făgăraş (ROF); 

 Regulamentul Intern; 
 Instrucţiuni  de lucru pentru Depozitul RM Dejani; 
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 Organigramă; 
 Documentele sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi 

securitate ocupaţională (Manual, proceduri, instrucţiuni). 
 
Procedura P.SC-01.05 stabileşte modul de emitere şi modificare a fişei postului 

precum şi responsabilităţile ce revin personalului implicat în această activitate. 
Fişa postului se elaborează pentru fiecare post de conducere sau de execuţie din 

societate de către şefii compartimentelor definite în organigrama aprobată. 
Pentru elaborarea fişei postului se studiază: organigrama, statul de funcţii, 

schemele de încadrare a personalului muncitor, ROF, precum şi legislaţia în vigoare 
specifică domeniului de activitate al postului. 

Modificarea/ actualizarea fişei postului se face ori de câte ori sunt necesare 
completări sau modificări ale conţinutului fişei postului prin grija şefului de 
compartiment şi a şefului Serviciului Resurse Umane. 

 
Activităţile pirotehnice 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. 

 
Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedura P.SC-01.01 

„Promovarea şi angajarea personalului”.  
Procedura reglementează modalitatea de avansare a unui salariat într-o funcţie 

disponibilă, cu nivel de responsabilitate superior celei deţinute anterior, pe baza unei 
examinări, precum şi a rezultatelor obţinute în urma evaluării profesionale a angajaţilor, care 
se efectuează în conformitate cu următoarele criterii stabilite în Regulamentul Intern: 

1. Gradul de îndeplinire a atribuţiilor stabilite în fişa postului; 
2. Asumarea responsabilităţilor postului; 
3. Adecvarea la complexitatea şi diversitatea activităţilor; 
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4. Creativitatea şi spiritul de iniţiativă; 
5. Respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de societate. 

Promovarea într-o funcţie superioară se realizează de regulă prin examinare, din 
rândul salariaţilor care au obţinut la evaluarea profesională calificativul general “Performanţă 
foarte bună”. 

Angajarea personalului pe un post vacant se realizează de regulă prin concurs, dintre 
persoane din afara societăţii, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii 
de angajare: 

1. să fie apt pentru muncă, atât din punct de vedere fizic, cât şi psihic; 
2. să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia 

pentru care candidează; 
3. să nu fie incompatibil cu funcţia / ocupaţia pentru care candidează; 
4. să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile privind securitatea 

muncii, prevederile legale ce reglementează protecţia informaţiilor clasificate, 
precum şi normele interne aplicabile. 

Promovarea într-o funcţie superioară şi angajarea personalului se face de către 
Comisia de examinare/Comisia de angajare şi examinare care are următoarele 
responsabilităţi: 

- asigură bună desfăşurare a examenului de promovare în funcţie, respectiv a 
concursului în vederea ocupării posturilor declarate vacante; 

- întocmeşte Procesul verbal de examinare, respectiv Procesul verbal de 
concurs, cuprinzând rezultatele obţinute de candidaţi şi câştigătorii; 

- verifică documentaţiile de angajare, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor 
admişi la concurs. 

Serviciul Resurse Umane întocmeşte dosarul de recrutare care cuprinde următoarele 
documente:  

- referate, metodologii de concurs sau examinare, liste candidaţi, procese 
verbale; 

- documentaţia de angajare: fişa de angajare, informarea, contractul individual 
de muncă, fişa postului, fişa de aptitudine - fac parte din dosarul personal al 
angajatului; 

- fişa de solicitare a examenului medical la angajare şi fişa de expunere la riscuri 
profesionale. 

 

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 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; 
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- să elaboreze pentru autorităţile 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 elaboreze instrucţiuni 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, echipamente si mijloace pentru 

intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. 
 
Pentru informarea publicului, în cadrul societăţii este editat documentul: “Informaţii 

care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente majore” pentru 
punctul de lucru Depozit RM Dejani, conform Anexei nr. 6 din Legea nr. 59/2016 
(prezentat în Anexa 2). 

 
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; 

 sa manipuleze cu atentie substantele periculoase depozitate in magazii 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, 
să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 
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 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau 
înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii; 

 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 producţie; 

 să coopereze cu personalul cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în munca pentru a-i da posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de 
muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate 
la locul de muncă; 

 să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de 
cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 să ia, în lipsa şefului ierarhic superior, măsurile care se impun pentru protejarea 
propriei persoane sau a altor angajaţi. 

  
 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 S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş a numit la nivelul 
amplasamentului, prin Decizie un Responsabil în Domeniul Managementului Securităţii. 

 
Atribuţiile responsabilului în domeniul managementului securităţii sunt: 

 stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de 
pregătire a intervenţiilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă; 

 organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, servicii sau formaţiuni proprii de 
urgenţă şi stabileşte regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora; 

 participă Ia exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduce nemijlocit acţiunile 
de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de 
urgenţă desfăşurate de unităţile proprii; 

 asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor 
proprii desfăşurate;  

 înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi 
Ie semnalează de îndată cu privire Ia iminenţa producerii sau producerea unei 
situaţii de urgenţă civilă Ia nivelul societăţii; 

 încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de 
urgentă profesioniste sau voluntare; 
 îndeplineşte alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele 

şi organele abilitate. 
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Structurile pentru SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
Structura de intervenţie pentru situaţii de urgenţă în cadrul depozitului de materiale 

explozive Dejani 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). 

 
Organigrama SPSU este prezentată în Anexa 3. 
 
Conducerea societăţii va asigura în bugetul anual, fondurile financiare necesare 

pentru instruire şi dotarea structurilor pentru situaţii de urgenţă (Celula pentru Situaţii de 
Urgenţă, Centru Operativ cu Activitate Temporară, 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 societăţii S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş şi a Depozitului de 
materiale explozive Dejani fiind  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 de Urgenţă este constituită prin Decizia nr. 59/03.07.2017 prezentata in 
Anexa 4 

 
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 4. 
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Atribuţiile Preşedintelui Celulei pentru situaţii de urgenţă/locţiitorului sunt: 

a) În timpul funcţionării normale a Depozitului RM Dejani:  

 asigură obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de funcţionare a societăţii 
conform prevederilor legale în vigoare; 

 asigură întocmirea Planului de Urgenţă Internă al întreprinderii şi completarea 
acestuia cu modificările necesare după fiecare exerciţiu; 

 asigură resursele necesare pentru instruire şi echipamentele pentru 
intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă; 

 verifică instruirea componentelor sistemului de management al situaţiilor de 
urgenţă şi conduce efectuarea exerciţiilor de alarmă în caz de urgenţă conform 
graficului pe care îl aprobă anual; 

 asigură luarea măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric pentru asigurarea 
evitării producerii accidentelor majore în obiectiv conform Politicii de prevenire 
a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 

 asigură capacitatea corespunzătoare de intervenţie în cazul situaţiilor de 
urgenţă; 

 

b) În cazul declanşării situaţiilor de urgenţă, împreună cu membrii Celulei pentru situaţii 
de urgenţă: 

 identifică locul avariei, evenimentului apărut şi natura substanţei periculoase; 

 solicită informaţii  despre condiţiile meteorologice existente în momentul 
respectiv în zonă: 
 direcţia şi viteza vântului; 
 temperatura şi umiditatea atmosferică (dacă este cazul); 

 stabileşte pe baza Planului de urgenţă internă:  
 cantitatea de substanţă toxică implicată în accident; 
 circumferinţa zonei afectate; 
 direcţia şi viteza de dispersie a norului toxic; 
 obiectivele afectate de norul toxic; 

 în funcţie de datele de mai sus: 
 dispune declanşarea alarmei de urgenţă;  
 stabileşte tipul de alarmă;  

 dispune alarmarea unităţilor şi localităţilor învecinate, colaborând cu organele 
locale şi cu Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă; 

 dirijează evacuarea personalului afectat, indicând direcţia de evacuare şi 
locurile de refugiu a celor evacuaţi; 

 analizează situaţia creată şi în funcţie de durata şi pericolul evenimentului 
respectiv, ia masuri pentru limitarea consecintelor acestora dispune oprirea, 
totală sau parţială, a instalaţiilor. 

 comunică autorităţilor judeţene şi autorităţilor locale situaţia apărută şi în caz 
de necesitate solicită forţe suplimentare pentru limitarea efectelor şi 
consecinţelor evenimentelor periculoase. 
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CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (COAT) 

Centrul operativ cu activitate temporară este un colectiv de informare, comunicare şi 
execuţie condus de către un şef COAT şi compus din dispecerii societăţii şi alte persoane 
desemnate de conducerea societăţii. 

Se activează pe durata stării de alertă, precum şi pe timpul exersării scenariilor de 
accidente majore cuprinse în Planul de urgenţă internă pentru pregătirea răspunsului în 
situaţii de urgenţă. 

Este formaţiunea care transmite şi asigură legătura între Celula pentru Situaţii de 
Urgenţă, şi echipele de intervenţie de la locul evenimentului, asigură coordonarea unitară a 
acţiunii tuturor forţelor stabilite pentru intervenţie, coordonează echipele de răspuns la 
urgenţă şi comunicarea cu cei din afara locului evenimentului: 

- Dirijează activitatea grupelor de evacuare, cercetare chimică, deblocare-salvare 
şi sanitare, asigurând acordarea măsurilor de prim ajutor, transportul răniţilor şi al 
intoxicaţilor. 

- Organizează şi coordonează activitatea echipelor de intervenţie şi grupele de 
intervenţie pentru limitarea consecinţelor evenimentului periculos. 

- Asigură la locul accidentului materialele necesare echipelor de protectie şi 
decontaminare. 

 
 Componenţa Centrului operativ cu activitate temporară este prezentată în Anexa 4. 

 
Atribuţiile dispecerului societăţii şi membrilor COAT sunt: 

a) Atribuţii în timpul funcţionării normale a  Depozitului RM Dejani: 

 studiază PUI pentru a cunoaşte activitatea pe care o va desfăşura în caz de 
alarmă şi asigură afişarea schemelor şi planurilor în biroul dispeceratului; 

 urmăreşte şi înregistrează parametrii meteorologici; 

 participă la exerciţiile de alarmă de urgenţă, notează exerciţiile de alarmă şi 
comunică parametrii solicitaţi; 

 centralizează şi transmit operativ date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia 
stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă în zona de competenţă 
administrativ-teritorială şi învecinată; 

 monitorizează situaţiile de urgenţă produse pe amplasamentul depozitului şi 
informează despre evoluţia acestora; 

 asigură transmiterea operativă a hotărârilor şi dispoziţiilor de intervenţie 
forţelor şi mijloacelor proprii sau cele sosite în sprijin; 

 asigură menţinerea legăturilor de comunicaţii cu autorităţile implicate în 
managementul situaţiilor de urgenţă (ISU, Garda de Mediu, Agenţia pentru 
Protecţia Mediului), Instituţii Publice, Operatori Economici vecini, populaţie; 

 gestionează baza de date referitoare la situaţii de urgenţă. 

b) Atribuţii în caz de alarmă de urgenţă: 

 asigură convocarea la şedinţele CSU şi transmiterea ordinii de zi; 

 asigură alarmarea CSU la producerea unei situaţii de urgenţă; 

 execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor; 
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 întocmesc informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii 
hotărârilor adoptate; 

 primeşte înştiinţarea despre evenimentul periculos; 

 verifică informaţia primită şi solicită precizări asupra tipului avariei, mărimea şi 
urmările accidentului; 

 raportează situaţia Directorului general / locţiitorului acestuia şi şefului COAT 
şi aşteaptă de la aceştia dispoziţia de a introduce semnalul de alarmă 
corespunzător clasei de urgenţă B sau C; 

 alarmează persoanele indicate de către şeful COAT; 

 alarmează din dispoziţia Directorului general, dacă este cazul, operatorii 
economici din zonă conform schemei de înştiinţare; 

 se informează despre situaţia meteorologică şi raportează celulei de urgenţă; 

 trasează pe hartă zona de acţiune a norului toxic sau zonele afectate de 
eliberările de substanţe periculoase; 

 alarmează dispensarul medical al unităţii şi /sau Spitalul Mun. Făgăraş. 

 dispune la posturile de pază, interzicerea accesului în întreprindere, cu 
excepţia celor care acţionează în cadrul alarmei de urgenţă; 

 dispune, după caz, întreruperea tuturor convorbirilor din cadrul centralei 
telefonice şi solicită legătura directă cu unităţile învecinate; 

 la sosirea în unitate a membrilor Comitetului pentru situaţii de urgenţă, 
raportează despre acţiunile întreprinse şi evoluţia situaţiei. Din acest moment, 
se subordonează Preşedintelui Comitetului pentru situaţii de urgenţă (director 
general), executând dispoziţiile acestuia. 

Comunicarea de date despre evenimentul produs la punctul de lucru Depozit RM 
Dejani  se va face prin comunicate de presă cu aprobarea Directorului general sau 
înlocuitorul acestuia, următorilor: 
 ▪ autorităţilor publice; 
 ▪ mass-media; 
 ▪ familiilor potenţial afectate; 

▪ alte părţi interesate. 
 

SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (SPSU) 
 
 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: 
- este o structură profesională încadrat cu personal calificat şi atestat în domeniul 

Situaţiilor de Urgenţă, echipe specializate de intervenţie, voluntari din rândul angajaţilor 
societăţii  atât din cadrul Depozitului Dejani cât și ai S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş. 

- 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 Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al judeţului Braşov. 

-  cuprinde: 
- Compartimentul de prevenire; 
- Echipe specializate pe tipuri de riscuri identificate. 
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Conducerea SPSU este asigurată de către şeful Serviciului privat pentru situaţii de 
urgenţă. 

Controlul şi îndrumarea activităţii SPSU al societăţii se fac de către Directorul 
General. 

 
Atribuţii principale ale SPSU sunt: 

 execută acţiuni de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru: 
 stingerea incendiilor; 
 salvarea, evacuarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor 

periclitate de incendii, explozii, calamităţi naturale sau dezastre 
produse pe amplasamentul societăţii FABRICA DE PULBERI S.A. 
Făgăraş şi cel al depozitului RM Dejani; 

 salvarea, evacuarea şi protecţia bunurilor societăţii periclitate în caz de 
incendii, explozii, calamităţi naturale sau dezastre. 

 desfăşoară activităţi de informare, instruire şi control privind cunoaşterea, 
aplicarea şi respectarea normelor, regulilor, măsurilor de securitate la incendii 
şi protecţie civilă în sectorul de competenţă; 

 desfăşoară exerciţii de testare a Planului de Urgenţă Internă al societăţii pentru 
fiecare din scenariile de accident major identificate, conform graficului aprobat. 

a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor: 

 executarea programului de pregătire de specialitate a pompierilor; 

 cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi a cauzelor de incendiu; 

 sprijină secţiile societăţii pentru instruirea persoanelor care execută lucrări cu 
pericol de incendiu; 

 popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării controalelor de 
prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a 
situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor 
şi consecinţele producerii unor incendii sau explozii; 

b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care 
privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă: 

 efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire; 

 fac propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte rezolvarea operativă 
a acestora; 

 stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor 
lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni 
producerea de incendii; 

 asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate 
pericolului de incendiu la solicitarea sefului depozitului Dejani in zona în care se 
execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate; 

 sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii 
de urgenţă; 

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

 informează conducerea societăţii, asupra încălcărilor deosebite de la normele 
de prevenire şi starea de pericol făcând propuneri menite să înlăture pericolul; 

c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor 
şi protecţia persoanelor, şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă. 

 întocmeşte documentele operative de intervenţie; 

 planifică, organizează şi execută instruirea grupelor de intervenţie şi echipelor 
specializate asupra modului de intervenţie în diferite situaţii; 

 execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie; 

 participă cu aprobarea conducerii societăţii la aplicaţii de cooperare cu serviciile 
profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de 
cooperare; 

 asigură cunoaşterea tehnicii de luptă din dotare şi instrucţiunile de exploatare a 
acesteia; 

 asigură cunoaşterea surselor şi sistemelor de alimentare cu apă; 

 participă cu tehnica din dotare la supravegherea lucrărilor de sudură şi cu foc 
deschis în conformitate cu permisele de lucru cu foc; 

 urmăreşte menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, 
avertizare, anunţare şi semnalizare a incendiilor, a instalaţiilor de stingere, a 
surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces şi de intervenţie din cadrul 
depozitului Dejani prin serviciul de rond; 

 asigură forţele şi mijloacele de intervenţie în caz de incendiu sau alte situaţii prin 
asistenţă tehnică de specialitate şi prin luarea tuturor măsurilor de protecţie 
până la înlăturarea stării de pericol; 

 acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, 
inundaţii, accidente şi în caz de dezastre pe amplasamentul depozitului Dejani 

 participă la acţiuni de spălare şi denocivizare cu tehnica din dotare în cazul unor 
deversări de substanţe chimice sau în alte situaţii de urgenţă; 

 asigură cu tehnica de intervenţie evacuarea apei din subsoluri, canale 
tehnologice şi alte locuri inundate; 

 menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de intervenţie din dotare; 

 trebuie să cunoască (cunoştinţele minime) despre planurile clădirilor şi ale 
magaziilor din cadrul depozitului Dejani şi despre instalaţiile de alimentare cu 
energie electrică, apă şi canalizare; 

 studiază şi exersează scenariile de intervenţie în conformitate cu PUI în cadrul 
sectorului de competenţă; 

 participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de 
acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în 
situaţii de dezastre; 

 participă, după caz la alimentarea cu apă sau de stingere a incendiilor, în situaţia 
deteriorării instalaţiilor cu apă. 

 
Pregătirea personalului SPSU se face în baza PLANULUI ANUAL ŞI LUNAR de 

pregătire de specialitate, întocmit de Şeful SPSU şi aprobat de conducerea societăţii 
FABRICA DE PULBERI S.A. 
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În îndeplinirea atribuţiilor specifice, SPSU cooperează cu toate compartimentele şi 
serviciile din cadrul societăţii FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş. 
 SPSU cooperează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al 
judeţului Braşov la acţiunile de intervenţie în caz de incendii, explozii, calamităţi naturale 
sau dezastre produse pe amplasamentul FABRICII DE PULBERI S.A. Făgăraş şi pe 
amplasamentul depozitului RM Dejani. 
 

Atribuţiile Şefului SPSU sunt: 

 îndrumă şi controlează activitatea de securitate la incendii, măsuri şi reguli de 
protecţie civilă pe întreg teritoriul societăţii S.FABRICA DE PULBERI S.A.; 

 pentru rezolvarea operativă a problemelor de securitate la incendii şeful SPSU 
se subordonează funcţional Directorului General; 

 răspunde de aplicarea, supravegherea şi controlul activităţii de securitate la 
incendii pe teritoriul societăţii; 

 studiază actele normative care reglementează activitatea de securitate la 
incendii, de protecţie civilă, verifică aplicarea lor în practică pe teritoriul societăţii 
si la Depozitul RM Dejani; 

 asigură identificarea şi evaluarea riscului de incendiu justificând autorităţilor 
competente că măsurile de securitate la incendii sunt corelate cu natura şi 
nivelul riscurilor prezentate de produsele manipulate si depozitate la Depozitul 
RM Dejani, precum şi măsurile de securitate la incendiu specifice acestora şi 
face propuneri de îmbunătăţire; 

 şefului SPSU i se subordonează întregul personal al SPSU; 

 răspunde de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor legale ce revin SPSU, de 
instruirea acestora, de menţinerea unei discipline ferme în rândul pompierilor şi 
a formaţiilor de protecţie civilă; 

 întocmeşte planul anual şi lunar de pregătire al SPSU, organizează şi conduce 
desfăşurarea întocmai al acestuia; 

 propune conducerii uzinei, necesarul de mijloace tehnice, corespunzătoare şi 
personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, corelat cu legislaţia în 
vigoare, cu natura riscurilor de incendiu; 

 întocmeşte şi actualizează, împreună cu specialiştii societăţii, lista cu substanţe 
periculoase depozitate la depozitul Dejani cu menţiuni privind codurile de 
identificare, proprietăţile fizico-chimice, riscurile pe care le prezintă pentru 
sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim ajutor, 
substanţe pentru stingerea, neutralizare şi decontaminare; 

 eliberează şi avizează PERMISUL DE LUCRU CU FOC în dublu exemplar, şi 
ţine evidenţa acestora; 

 întocmeşte Planul Anual de control asupra respectării normelor, dispoziţiilor, 
măsurilor şi instrucţiunilor de securitate la incendiu; 

 întocmeşte documente de control, iar deficienţele şi neconformităţile le aduce la 
cunoştinţă conducerii societăţii; 

 efectuează instructajul introductiv general în domeniul situaţiilor de urgenţă la 
toţi noii angajaţi ai societăţii; 
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 întocmeşte graficul cu tematică anuală în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 
instructajul periodic al salariaţilor societăţii; 

 participă împreună cu şefii locurilor de muncă la întocmirea planului privind 
ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR la locul de muncă; 

 participă la analiza activităţii de securitate la incendii şi face propuneri pentru 
înlăturarea deficienţelor, implementarea noilor prevederi legale şi pentru 
îmbunătăţirea acestei activităţi; 

 controlează şi ia măsuri pentru ca mijloacele iniţiale de stingere, accesoriile, 
substanţele de stingere şi echipamentul de protecţie din dotarea SPSU să fie în 
permanentă stare de funcţionare; ţine evidenţa acestora şi întreprinde 
demersurile necesare pentru revizii, reparaţii, înlocuiri şi casări; 

 participă la cercetarea incendiilor produse pe teritoriul societăţii si la depozitul 
RM Dejani şi ţine evidenţa acestora; 

 participă la activităţile organizate ale Inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă 
“Ţara Bârsei” al judeţului Braşov (cursuri, informări, instructaje); 

 colaborează cu toate compartimentele din cadrul societăţii în îndeplinirea 
atribuţiilor şi pentru rezolvarea problemelor pe linia securităţii la incendii şi 
protecţiei civile; 

 coordonează intervenţia în cazul producerii unei situaţii de urgenţă pe 
amplasamentul societăţii şi al punctului de lucru depozit RM Dejani. 

  
Atribuţiile personalului SPSU sunt: 
- să solicite de la persoanele abilitate din societate, date, informaţii şi documentele 

necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor; 
- să stabilească restricţii ori să interzică potrivit competenţelor prevăzute în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SPSU, utilizarea focului deschis ori cu scule 
cu incandescenţă şi efectuarea unei lucrări cu substanţe combustibile sau explozive, pentru 
a evita producerea de incendii s-au explozii; 

- să utilizeze, în funcţie de necesităţi apă din toate sursele depozitului RM Dejani 
pentru intervenţia la incendiu; 

- să se deplaseze la locul intervenţiei; 
- să oprească ori să limiteze traficul personalului neinclus în activitatea de intervenţie. 

 
Compartimentul de prevenire 
Este alcătuit din cadrul tehnic PSI şi inspectorul de protectie civilă numiţi prin decizie 

de directorul societăţii. 
Atribuţiile Compartimentului de prevenire sunt: 

 să respecte programul anual şi lunar de control întocmit şi avizat de conducerea 
societăţii, orele de efectuare a controlului şi măsurile specifice locului de muncă 
care trebuiesc respectate; 

 controlează respectarea normelor P.S.I. şi de Protecţie civilă şi modul de 
aplicare a acestora; 

 acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care 
le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă; 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE  pentru 

                 Depozitul de materii explozive 

Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 27 

 întocmeşte şi verifică respectarea programului anual şi lunar de instruire în 
situaţii de urgenţă (securitatea la incendii şi apărare civilă) a personalului 
societăţii în conformitate cu decizia emisă de conducerea societăţii;  

 stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol 
de incendiu dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire a incendiilor 
şi regulile de executare a lucrărilor cu risc de incendiu; 

 controlează dotarea şi starea tehnică a mijloacelor P.S.I. de primă intervenţie în 
caz de incendiu, materialele din dotarea echipelor specializate, fac propuneri 
conducerii de dotare cu materiale de primă intervenţie în situaţii de urgenţă 
(securitatea la incendii şi apărare civilă). 

 verifică sursele de alimentare cu apă  de la Depozitul RM Dejani (rezervoarele 
de apă de incendiu, reţelele de hidranţii exteriori si interiori); 

 verifică organizarea stingerii incendiilor la locurile de muncă; 

 controlează locurile de muncă unde s-au executat lucrări cu risc de incendiu; 

 sprijină şefii de secţii şi de compartimente în realizarea securităţii la incendii şi 
instruirea personalului muncitor în situaţii de urgenţă; 

 informează conducătorul locului de muncă, şeful serviciului imediat după ce a 
constatat nereguli în cadrul situaţiilor de urgenţă sau stări de pericol de incendiu, 
explozii sau accidente tehnice; 

 acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol 
de incendiu; 

 urmăreşte modul de depozitare a substanţelor şi materialelor, astfel încât să nu 
blocheze căile de acces şi de evacuare în caz de incendiu, mijloacele şi 
instalaţiile de stingere, instalaţiile electrice şi de alimentare cu apă de incendiu; 

 urmăreşte starea tehnică a instalaţiilor electrice de forţă şi iluminat să nu 
prezinte defecţiuni, improvizaţii, stare de uzură avansată şi să corespundă la 
mediul unde sunt exploatate (medii cu pericol de explozie); 

 verifică respectarea graficului de verificare şi întreţinere a instalaţiilor fixe de 
stingere şi de semnalizare - avertizare incendii de la locurile de muncă, 

 urmăreşte modul de respectare a interdicţiei privind fumatul şi focul deschis în 
incinta societăţii; 

 verifică modul de păstrarea şi depozitarea de substanţe şi materiale în locuri 
special amenajate, cu respectarea condiţiilor impuse de proprietăţile lor fizico – 
chimice; 

 verifica starea de funcţionare şi marcarea AMC-urilor; 

 participă la programul de pregătire a SPSU. 
 
Atribuţiile Cadrului tehnic PSI sunt: 

 elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor; 

 face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii securitate 
la incendii în cadrul societăţii si a punctului de lucru Depozit RM Dejani; 

 controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru securitatea la 
incendii în cadrul societăţii si a depozitului RM Dejani; 
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 elaborează şi supune spre analiză directorului, raportul anual de evaluare a 
nivelului de securitate la incendii la nivelul societăţii; 

 analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a SPSU al 
societăţii; 

 elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi instruire 
specifice; 

 răspunde de pregătirea şi instruirea personalului SPSU al societăţii; 

 prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia o impune, raportul de 
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul societăţii; 

 îndrumă şi coordonează activitatea de securitate la incendii şi analizează 
respectarea încadrării în criteriile de constituire a SPSU al societăţii; 

 propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii 
de securitate la incendii, dotării cu mijloace tehnice şi echipamente de protecţie 
specifice. 

 
Formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor 
Din cadrul formaţiunilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor ale SPSU fac parte: 
- echipele specializate 
Echipele specializate sunt încadrate cu personal voluntar angajat al depozitului 

Dejani. 
Conform organigramei SPSU, echipele specializate care acţionează în cadrul 

depozitului Dejani sunt următoarele: 
1. Echipele de stins incendii  
2. Echipa de cercetare  
3. Echipa de deblocare-salvare 
5. Echipa sanitară 
Componenţa echipelor SPSU de pe amplasamentul Dejani este prezentată în Anexa 

4. 
1. Sarcinile Echipelor specializate de stins incendii 
- Participă la activităţile de instruire lunară organizate de SPSU; 
- Participă la exerciţiile practice de testare a Planului de Urgenţă Internă al societăţii; 
- Execută control asupra respectării normelor şi măsurilor pentru situaţii de urgenţă 

la nivel de societate; 
- Supraveghează lucrările periculoase şi sectoarele cu pericol de incendiu luând pe 

loc măsuri pentru înlăturarea abaterilor de la norme; 
- Urmăreşte în permanenţă starea tehnică a mijloacelor de stins incendii din dotarea 

SPSU şi ţine evidenţa verificărilor/reparaţiilor acestora; 
- Participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor izbucnite pe amplasamentul 

societăţii şi la exerciţiile programate conform scenariilor de accidente majore; 
- Verifică în permanenţă starea hidranţilor de pe amplasamentul societăţii şi 

alimentarea lor cu apă; 
  - Verifică şi impune menţinerea liberă a căilor de acces şi evacuare în caz de 
incendiu; 
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- Păstrează legătura cu sediul serviciului ca în caz de incendiu să poată fi anunţat 
(alarmat), alarmează SPSU ori de câte ori constată vreo neregulă, respectă măsurile 
generale de securitate pe timpul efectuării intervenţiei. 

 
2. Sarcinile echipei de cercetare  
- Participă la activităţile de instruire lunară organizate de SPSU; 
- Participă la exerciţiile practice de testare a Planului de Urgenţă Internă al societăţii. 
Acţionează în cadrul echipelor specializate, fiind îndrumată de personal desemnat la 

fiecare secţie având următoarele atribuţiuni: 

 vor acţiona pentru detectarea cu ajutorul aparaturii specifice a deversărilor de 
substanţe chimice şi emanaţii accidentale de gaze toxice, 

 monitorizează şi informează în permanenţă COAT-ul şi forţele de intervenţie 
despre concentraţiile de gaze din zonele de intervenţie, prin delimitare şi 
marcare a teritoriului infestat. 

 
3. Sarcinile echipei de deblocare-salvare 
- Participă la activităţile de instruire lunară organizate de SPSU; 
- Participă la exerciţiile practice de testare a Planului de Urgenţă Internă al societăţii; 
- Solicită prin intermediul COAT deplasarea în zona afectată de eveniment a utilajelor 

necesare din grupa de suport logistic; 
- Acţionează la salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, clădiri 

avariate sau sub dărâmături; 
- Executarea de lucrări de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce 

prezintă pericol de prăbuşire; 
- Localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate care prezintă pericol pentru 

personalul de intervenţie sau cel afectat; 
- Amenajarea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea 

răniţilor. 
 
5. Sarcinile echipei sanitare 
- Participă la activităţile de instruire lunară organizate de SPSU; 
- Participă la exerciţiile practice de testare a Planului de Urgenţă Internă al societăţii. 
Are următoarele misiuni principale: 
- va răspunde situaţiilor de urgenţă care implică răniri, îmbolnăviri sau decesul 

angajaţilor, vizitatorilor sau colaboratorilor aflaţi pe amplasament.  
- acordarea primului ajutor medical şi transportul răniţilor la punctele de adunare şi 

evacuare; 
- instalarea punctelor de adunare şi triaj şi evacuarea răniţilor şi contaminaţilor; 
- participarea, după caz la aplicarea unor măsuri de profilaxie şi antiepidemice; 
- participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi reabilitarea zonei; 
- realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un 

număr mare de cadavre; 
- dă informaţii precise echipelor sanitare venite în sprijin. 
În cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă, la ordinul şefului SPSU, echipele de 

pe amplasamentul depozitul RM Dejani se pot deplasa la S. Fabrica de Pulberi S.A. 
Făgăraş. 
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Încetarea activităţii grupelor de intervenţie şi echipelor specializate se va face în 

următoarele cazuri: 
- La terminarea intervenţiei, dispusă de CSU; 
- Atunci când viaţa unuia sau mai multor membrii ai echipei este în pericol; 
- Evacuarea echipelor de intervenţie se va face fie pe traseele stabilite de evacuare 

a personalului, fie pe traseul stabilit de comandament; 
- Fiecare loc de muncă al unităţii trebuie să fie prevăzut cu o schemă de evacuare a 

personalului. 
 

Structurile pentru SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PROTECŢIA 
MEDIULUI 

 
Structura pentru securitatea şi sănătatea în muncă este integrată în organigrama 

societăţii, atribuţiile personalului fiind stipulate în fişele posturilor. 
Managementul pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi protecţia mediului este 

asigurat de către: 
 Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM); 
 Serviciul de Securitatea Muncii, Situaţii de Urgenţă, (SSM-SU); 
 Compartimentul Managementul Calitatii, Mediu. 

 
COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ (CSSM) 

CSSM este constituit la nivelul societăţii FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş în 
conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a 
securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobate cu H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

CSSM este constituit pentru asigurarea implicării lucrătorilor prin reprezentanţii lor cu 
răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la: 

- elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,  
- informarea şi consultarea reprezentanţilor lucrătorilor. 

 
Atribuţiile CSSM- ului sunt: 

 să aprobe programul anual de securitate şi sănătate în muncă; 

 să urmărească aplicarea acestui program anual, inclusiv alocarea mijloacelor 
necesare realizării măsurilor specificate şi eficienţa acestora din punct de 
vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; 

 să urmărească modul în care se aplică reglementările legislative în vigoare 
privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

 să analizeze factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi 
la locurile de muncă; 

 să promoveze iniţiative proprii sau ale angajaţilor vizând prevenirea accidentelor 
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, ca şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
muncă. 

 să efectueze cercetări proprii în cazul producerii unor accidente de muncă sau 
al apariţiei de îmbolnăviri profesionale; 
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 să efectueze inspecţii proprii la locurile de muncă în scopul prevenirii 
accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; 

 să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov atunci când între 
conducătorul unităţii şi ceilalţi membrii ai CSSM-ului există divergenţe privind 
modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrătorilor; 

 realizarea cadrului de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care 
vizează schimbări ale procesului de producţie cu implicaţii în domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă. 

 

SERVICIUL DE SECURITATEA MUNCII, SITUAŢII DE URGENŢĂ (SSM-SU) 

Atribuţiile Serviciului SSM-SU sunt:  

 asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile 
de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate 
condiţiile de muncă; 

 desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea 
normelor de securitate şi sănătate în muncă, generale şi specifice; 

 verifică modul de aplicare a legilor, normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor proprii 
şi măsurilor care privesc securitatea-sănătatea în muncă; 

 controlează şi verifică dacă se respectă măsurile de securitate şi sănătate a 
muncii la executarea lucrărilor pe teritoriul societăţii FABRICA DE PULBERI 
S.A. Făgăraş;  

 solicită, în condiţiile legii, de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii, 
documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind securitatea şi 
sănătatea în muncă; 

 stabileşte restricţii ori interzice, potrivit prevederilor legale, efectuarea unor 
lucrări pentru a preveni producerea unor evenimente sau accidente de muncă; 

 elaborează împreună cu conducătorii locurilor de muncă şi cu CSSM normativul 
intern privind acordarea echipamentului de protecţie şi a materialelor igienico-
sanitare; 

 participă la recepţia mijloacelor de protecţie şi a echipamentelor tehnice înainte 
de punerea lor în funcţiune; 

 participă la cercetarea accidentelor atipice şi accidentelor de muncă şi ţine 
evidenţa acestora; 

 colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea situaţiei medicale a 
salariaţilor, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru 
identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propunerea 
măsurilor de securitate corespunzătoare;  

 colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de 
securitate şi sănătate în muncă; 

 propune conducerii unităţii măsuri în cazul nerespectării normelor de protecţie 
a muncii; 

 colaborează cu persoanele juridice sau fizice abilitate, angajate pentru a presta 
servicii în domeniu şi cu reprezentanţii sindicatului pentru realizarea 
programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractul 
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colectiv; 

 propune stimulente sau sancţiuni economice pentru modul cum se realizează 
programul de măsuri de securitate la incendii. 

 

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITATII, MEDIU 

Atribuţiile Compartimentului Managementul Calitatii, Mediu sunt:  
 

 colaborează cu alte structuri ale societăţii la punerea în practică a politicii 
ecologice a societăţii şi a principalelor obiective cu privire la protecţia mediului; 

 colaborează la soluţionarea problemelor din societate si de la depozitul RM 
Dejani privind protecţia mediului înconjurător şi utilizarea raţională a resurselor 
naturale, pe baza politicii ecologice care corespunde obiectivelor ecologice; 

 controlează respectarea necondiţionată a prevederilor legislaţiei de mediu în 
cadrul societăţii si a depozitului RM Dejani; 

 asigură evaluarea generală şi prognoza impactului de mediu în urma 
determinării reale a situaţiei factorilor de mediu din societate si de la depozitul 
RM Dejani (emisii atmosferice, poluanţi evacuaţi în apelor  uzate, gestiunea 
deşeurilor,etc.); 

 iniţiază analize preliminare a documentaţiilor de proiectare, în conformitate cu 
cerinţele normelor de siguranţă ecologică, în scopul micşorării nivelului poluării 
mediului înconjurător în cazul construirii unor noi obiective sau reconstruirea 
(modernizarea ) celor existente; 

 constată şi documentează principalele aspecte ecologice, caracteristice pentru 
activitatea societăţii în legătură cu poluarea în trecut, prezent şi viitor a mediului 
înconjurător, în scopul fundamentării activităţii de protecţie a mediului 
înconjurător a societăţii; 

 organizează un sistem unic de monitorizare ecologică a activităţilor societăţii; 

 controlează îndeplinirea programelor de implementare a unor procese 
tehnologice, care să micşoreze sau să lichideze impactul asupra mediului; 

 organizează realizarea interfeţei între societate şi celelalte părţi interesate de  
activitatea ecologică (organe de control, organe ale puterii executive, opinie 
publică, etc); 

 întocmeşte analize periodice ale eficienţei sistemului pentru protecţia mediului 
în cadrul societăţii si a depozitului RM Dejani şi pregătirea datelor pentru 
efectuarea analizei managementului societăţii. 

 
PAZA ŞI PROTECŢIA OBIECTIVULUI 
Pe amplasamentul depozitului Dejani 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. 
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Zona de pază a depozitului Dejani 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. 
Zona interzisă a depozitului a fost proiectată pe o lăţime de 50 m de la gardul zonei 

de pază. 
 

Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedura  
P.M.C. –7.2-01.01 „Accesul în societate a mijloacelor auto şi a persoanelor”. Această  
procedură se aplică şi depozitului Dejani. 

De asemenea societatea FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş are întocmite 
următoarele documente: 

 Planul de Pază şi Apărare; 
 Regulamentul de Acces; 
 Programul de Prevenire a Scurgerii Informaţiilor Clasificate. 

 
Procedura P.M.C. –7.2-01.01, reglementează accesul în societate a personalului 

propriu, delegaţilor, colaboratorilor, vizitatorilor astfel încât să existe un control permanent 
şi eficient al persoanelor şi autovehiculelor care intră (ies) din societate, preîntâmpinându-
se astfel furturile de materiale şi ieşirea pe poarta unităţii fără documentele necesare 
dovedirii provenienţei mărfii. 

Accesul în societate a personalului propriu, delegaţilor, colaboratorilor, vizitatorilor, 
se realizează numai după parcurgerea următoarele etape: 

- Legitimarea persoanelor; 
- Verificarea documentului de identificare; 
- Verificarea bagajelor de mână; 
- Verificarea autovehiculului; 
- Trecerea autovehiculului în "Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor”, 

cod:R-P-002; se eliberează ”Permis de acces auto în incinta societăţii", cod:F- 
006-05-F; 

- Trecerea datelor personale în "Registrul de evidenţă a accesului persoanelor", 
cod: R-P- 001. 

În cazul delegaţilor, colaboratorilor, vizitatorilor, după parcurgerea etapelor descrise 
mai sus, se anunţă serviciul implicat (persoana din conducere) şi se conduce persoana 
vizitatoare (delegat, colaborator, client) în cadrul amplasamentului, de către un reprezentant 
din cadrul serviciului respectiv. 
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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 integrat. 

 
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 

personalul din cadrul Serviciului SSM-SU si Compartimentului Managementul Calitatii, 
Mediu (şeful SPSU, inspectorul de protecţie civilă, responsabilul de 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 procesul tehnologic, 

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 secţie; 

 
Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedura P.MC-6.2-01 

„Instruire, competenţă”.  
Această procedură documentează modul de planificare, desfăşurare şi evaluare a 

instruirii personalului din cadrul societăţii S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş. 
Procedura se aplică întregului personal al organizaţiei diferenţiat pe următoarele 

categorii de instruire: 
- instruire SSM – SU; 
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- instruire profesională; 
- instruire Managementul Calităţii, mediu (MCM); 
- instruire de perfecţionare/calificare; 
- instruire de autorizare – reautorizare impusă pentru anumite calificări, în unele 

domenii de activitate (ISCIR, ELECTRIC, etc) 
şi pe următoarele categorii de personal: 

- noii angajaţi – instruire de integrare; 
- toţi angajaţii – instruire SSM- SU, profesională şi MC; 
- personal strategic – instruire de perfecţionare/calificare; 
- personal cu calificare specială – instruire de autorizare – reautorizare în 

vederea practicării unor meserii. 
Identificarea nevoilor de instruire a personalului se face pe baza: 
- solicitărilor scrise ale compartimentelor din care trebuie să rezulte domeniul în care 

este necesară perfecţionarea, perioada propusă pentru desfăşurarea instruirii, personalul 
propus pentru a fi instruit, instituţia şi persoana care asigură instruirea; 

- programelor de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a organizaţiei şi care 
necesită perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor; 

- ofertelor de pregătire şi perfecţionare profesională transmise de firme specializate 
în acest domeniu; 

Compartimentul Resurse Umane elaborează, pe baza surselor enumerate mai sus, 
proiectul programului de instruire şi perfecţionare profesională, la nivelul societăţii, stabilind: 

- perioadele programate pentru desfăşurarea instruirilor care se fac cu lectori din afara 
unităţii; pentru instruirile care se fac cu lectori din interiorul unităţii stabilirea perioadelor 
programate revine în sarcina şefilor de compartimente; 
 - modalitatea practică de realizare a instruirilor; 

- modul de certificare de către instructor a stagiului absolvit; 
- obligaţiile ce revin persoanei instruite faţă de societate, în cazul absolvirii cursului 

de instruire sau perfecţionare la care a fost trimisă; 
- proiectul programului anual de instruire devine Programul anual de instruire după 

aprobare. 
 
Elaborarea programului anual de instruire 
Toate compartimentele participă la elaborarea programului anual de instruire, la nivel 

de organizaţie, informând Compartimentul Resurse Umane prin note interne, la sfârşitul 
fiecărui an, despre cursurile de instruire ce urmează să le desfăşoare în anul următor şi 
perioadele pe care le propun. Astfel la întocmirea necesarului de instruire toate 
compartimentele au în vedere: 

- reautorizarea obligatorie pe post a unor categorii de personal (meserii care necesită 
autorizaţii ISCIR/domeniul Electro/domeniul ATM) - conform legislaţiei în vigoare; 

- reautorizarea personalului tehnologic de exploatare şi a personalului 
întreţinere/reparaţii mecanice, ATM, Electro, Transporturi. 

Solicitarea este propusă de către şeful compartimentului, avizată de directorul 
ierarhic şi aprobată de directorul general. 

Completarea “Programului anual de instruire” se face ori de câte ori este cazul.  
Derularea programului anual de instruire 
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Se face conform planificării anuale elaborate de către Compartimentul Resurse 
Umane. 

„Programul anual de instruire” cod: F-034-01-F, se păstrează de către 
Compartimentul Resurse Umane. 

 
Procedura de instruire a personalului 
 
Pentru noii angajaţi şi pentru personalul din afara societăţii (terţilor şi firmelor care 

desfăşoară activităţi pe bază de contract pe amplasamentul societăţii) se efectuează 
următoarele instruiri: 

- instruirea introductiv generală; 
- instruirea de integrare. 

 
1. 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. 

Acest instructaj se realizează de către: 
 Serviciul Securitatea Muncii, Situaţii de Urgenţă (SSM-SU) şi cuprinde: 

 Instructajul introductiv general privind securitatea şi sănătatea în 
muncă;  

 Instructajul introductiv general privind situaţii de urgenţă; 
 Responsabilii cu managementul calităţii pe compartimente (RMC) şi cuprinde: 

 Instructajul privind managementul calităţii. 
Instructajul se consemnează în Registrul Instruire Managementul Calităţii, cod: R-

AC-002, pe bază de semnătură. 
Instruirea introductiv generală se realizează în conformitate cu: 

- Tematica din Instructajul introductiv general privind securitatea şi sănătatea în 
muncă - IIG SSM; 

- Tematica din Instructajul introductiv general privind situaţiile de urgenţă - IIG 
SU; 

- Cursuri Managementul Calităţii. 
Tematica se adaptează şi se completează pe parcurs, funcţie de modificările apărute 

în legislaţie. 
 
Însuşirea cunoştinţelor dobândite la încheierea instructajului introductiv general 

pentru personalul nou angajat al societăţii se va face prin testare. 
Instructajul introductiv general pentru personalul din afara societăţii se va face sub 

formă de proces – verbal de instruire pe baza referatului aprobat de conducerea societăţii.  
Instructajele se consemnează în Registrul instructaj introductiv general SSM SU pe 

bază de semnătură, în Fişa individuală de instructaj în domeniul SSM, în Fişa individuală de 
instructaj în domeniul SU, în Registru evidenţă instruire personal, cod: R-RU-021. 

 
2. Instruirea de integrare 
Scopul instruirii de integrare este de acomodare, adaptare la condiţiile specifice 

activităţii şi mediului organizaţional. 
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Acest instructaj se realizează de către Şefii de compartimente şi este consemnat în 
Registru evidenţă instruire personal cod: R-RU-021. 
 

Pentru personalul angajat, instruirea periodică constă în: 
1. Instruire la locul de muncă, pe următoarele domenii: 

- SSM-SU; 
- Profesional; 
- Managementul calităţii. 

2. Instruire profesională de perfecţionare / calificare / autorizare 
 
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 va 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 tehnologică, de SSM-SU, specifică locului de muncă se realizează: 
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- lunar şi de câte ori este necesar pentru personalul muncitor; 
- semestrial, ori de câte ori este necesar pentru personalul de execuţie TESA, 

tehnicieni şi maiştri; 
- anual pentru reautorizarea pe meserii, unde este cazul. 

 
Graficul anual pentru efectuarea instructajului periodic în domeniul situaţiilor de 

urgenţă este realizat pentru: 
- personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative în instalaţiile tehnologice 

ale societăţii - instruire lunară 
- personalul din secţii care lucrează nemijlocit cu aparate, maşini, utilaje şi 

instalaţii tehnologice (maiştri, tehnicieni, subingineri, ingineri) - instruire 
trimestrială 

- personalul de conducere (conducerea societăţii, şefii de secţii, servicii) şi TESA 
(personalul serviciilor financiar - contabilitate, Tehnic - producţie, şi alt personal 
din pavilionul administrativ ) - instruire semestrială 

Instructajul periodic pentru situaţii de urgenţă se efectuează în conformitate cu 
Dispoziţiile generale privind instruirea salariaţilor în situaţii de urgenţă, aprobate cu Ordinul 
M.A.I. nr. 712/2005 şi modificate cu Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 şi Deciziei 18/3.04.2008. 

 
Instruirea specifică locului de muncă se realizează de către Serviciul SSM-SU, 

Compartimentele implicate şi este consemnat în Registrul de instruiri SSM-SU, Registru 
evidenţă instruire personal cod: R-RU-021, Fişa individuală de instructaj în domeniul SSM, 
în Fişa individuală de instructaj în domeniul SU. 
 

Instruirea sumară de schimb (pentru personalul de execuţie) se realizează de către 
Şeful locului de muncă (maistru) conform Instrucţiunilor de lucru şi instrucţiunilor proprii SSM 
şi se înregistrează în Registrul de instructaj sumar de schimb. 
 

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

 
2. Instruirea profesională de perfecţionare / calificare / autorizare: 

- Instruire profesională fără scoaterea din producţie, pe domenii specifice (internă 
sau prin firme specializate), participare la simpozioane, conferinţe, informări 
etc.; 

- Instruirea profesională în cadrul altor instituţii, cu scoatere din producţie. 
 
Instruirea profesională se poate face la sediul societăţii sau la sediul firmei autorizate 

pentru instruiri în domeniul respectiv: meserii care necesită autorizaţii ISCIR/domeniul 
Electro/domeniul ATM. 

Se face în baza ofertelor de pregătire şi perfecţionare profesională transmise de firme 
specializate în acest domeniu.  

Instruirea se finalizează cu eliberarea unei diplome / unui certificat / unei adeverinţe 
de şcolarizare. 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE  pentru 

                 Depozitul de materii explozive 

Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 39 

Absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională se consemnează în dosarul 
personal de la Compartimentul Resurse Umane şi în Registrul de evidenţă cursuri de 
instruire la locul de muncă. 

 
Evaluarea cunoştinţelor / competenţelor salariaţilor cu privire la: 

- Instrucţiunile de lucru; 
- Documentaţiile tehnice / tehnologice; 
- Actele normative specifice; 
- Procedurile Sistemului de Management al Calităţii; 

este realizată de către Comisia de evaluare, constituită din şefi de compartimente, şefi 
direct, şef serviciu SSM-SU, lideri de sindicat şi se consemnează în Fişa individuală de 
evaluare în anul____ , cod: F-009-05-F şi Rezultatul evaluării personalului din 
compartimentul__ în anul___ , cod: F-010-05-F. 

 
Procesul de instruire se verifică de către: 
- şeful compartimentului RU prin autoevaluare, raportând rezultatele obţinute la 

indicatorii de performanţă propuşi. În urma autoevaluării se completează Fişa de 
autoevaluare, cod: F-009-04-F. Fişa se completează anual şi acoperă o perioadă de mai 
mulţi ani, astfel încât să se asigure identificarea tendinţei procesului. 

- de către compartimentul Managementul Calităţii prin audit intern; în urma acestuia 
se emit rapoarte de neconformităţi şi acţiuni corective. 
 

Înregistrările procesului de instruire 
- Program anual de instruire, cod: F-034-01-F; se întocmeşte într-un exemplar; se 

păstrează la Resurse Umane până la sfârşitul anului după care se arhivează 5 ani. Se poate 
actualiza în timpul anului, ori de câte ori este necesar. 

- Registru evidenţă instruire personal, cod: R-RU-021; se gestionează de către şeful 
de compartiment şi se arhivează conform reglementărilor în vigoare. 

- Registru instruire MC, cod: R-AC-002; se gestionează de către RMC comp. şi se 
păstrează în cadrul serviciului, arhivându-se conform reglementărilor în vigoare. 

- Raport finalizare instruire la locul de muncă, cod: F-035-01-F; se întocmeşte în două 
exemplare de către conducătorul instruirii; un exemplar se transmite serviciului RU , unde 
se păstrează până la sfârşitul anului şi se arhivează conform reglementărilor în vigoare. 

- Act adiţional nr.____la CIM nr.______, cod: F-008-05-F; se întocmeşte în 2 
exemplare, un exemplar la salariat, iar un exemplar se arhivează în dosarul personal al 
angajatului. 

- Registru evidenţă cursuri instruire la locul de muncă, cod: R-RU-001; se 
gestionează de către Serviciul RU şi se păstrează în cadrul serviciului, arhivându-se 
conform reglementărilor în vigoare.  

- Fişa individuală de evaluare în anul____ , cod: F-009-05-F; se întocmeşte într-un 
exemplar, care se transmite la RU. Se arhivează în dosarul personal al salariatului. 

- Rezultatul evaluării personalului din compartimentul__ în anul___, cod: F-010-05-
F; se întocmeşte în 2 exemplare, un exemplar se transmite la RU, iar un exemplar se 
păstrează în cadrul compartimentului unde se arhivează 2 ani. 
 
 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă 
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Societatea FABRICA DE PULBERI S.A Făgăraş are întocmit „Planul de pregătire a 

lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”, plan avizat de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Judeţean Braşov. 
 Obiectivele generale şi specifice pregătirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă sunt: 

 Obiective generale: 
- cunoaşterea legislaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
- cunoaşterea scenariilor de accidente majore de pe amplasamentul 

societăţii; 
- cunoaşterea şi însuşirea modului de acţiune în vederea asigurării protecţiei 

lucrătorilor, bunurilor materiale şi a mediului precum şi a prevenirii şi 
gestionării situaţiilor de urgenţă; 

- urmărirea calităţii şi evaluarea pregătirii pentru situaţii de urgenţă. 
 Obiective specifice: 

- cunoaşterea tipurilor şi caracteristicilor accidentelor majore de pe teritoriul 
zonei de responsabilitate; 

- cunoaşterea regulilor de comportare în diferite situaţii de urgenţă; 
- cunoaşterea semnalelor de alarmare; 
- cunoaşterea procedurilor de protecţie prin adăpostire şi evacuare pe 

teritoriul zonei de responsabilitate; 
- antrenarea structurilor pentru Situaţii de Urgenţă de la societate;  
- cunoaşterea mijloacelor tehnice din dotare şi antrenarea personalului în 

utilizarea acestora la intervenţii; 
- cunoaşterea procedurilor de prim-ajutor şi salvare în situaţii de urgenţă; 
- folosirea mijloacelor de protecţie individuală de protecţie; 
- însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea 

prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă la locul de 
muncă; 

- participarea la pregătirea pentru situaţii de urgenţă. 
Organizarea pregătirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă 
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă realiză pe niveluri de competenţă, 

structuri funcţionale şi pe categorii de personal, fiind structurată astfel: 
1. Pregătirea personalului de conducere din cadrul societăţii cu atribuţii în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă; 
2. Pregătirea membrilor Celulei pentru Situaţii de Urgenţă, a personalului Centrului 

Operativ cu Activitate Temporara, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniilor 
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; 

3. Pregătirea personalului societăţii se realizează conform Dosarului de instruire în 
situaţii de urgenţă aprobat de conducerea societăţii, prin grafice lunare, trimestriale şi 
semestriale în conformitate cu Ordinul MAI 712/2005, cu completările ulterioare, pe 
categorii de personal.  

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

- convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi concursuri 
profesionale organizate de ISUJ Braşov; 
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- exerciţii lunare de testare a scenariilor din PUI cuprinse în graficul de pregătire a 
SPSU; 

- participarea la exerciţiile practice organizate la nivel de societate care impun 
intervenţia în situaţii de urgenţă. 

 
Pregătirea echipelor specializate ale SPSU se face conform graficelor de pregătire 

anuale şi lunare. În luna decembrie se efectuează verificări pentru însuşirea cunoştinţelor 
dobândite prin testare scrisă. 

Participarea echipelor specializate de la secţii la exerciţiile de testare a scenariilor de 
intervenţie din PUI, se face lunar conform programării anuale a acestora. 

 
Graficul anual de pregătire la care participă echipele de stins incendii cuprinde 

următoarele categorii de pregătire: 
 PI  - Prevenirea incendiilor; 
 T.S.I  - Tehnica stingerii incendiilor; 
 Ex.T PUI - Exerciţiu de testare PUI. 

Inspectorul de Protecţie Civilă participă la cursurile organizate la Centrul Naţional de 
Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă. 

Şeful SPSU participă la cursurile organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă” Ţara Bârsei” al judeţului Braşov. 

 
Evidenţa şi evaluarea pregătirii 
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute cu ocazia desfăşurării pregătirii se ţine 

la nivel de societate de către şeful SPSU care gestionează documentaţia necesară. 
Prezenţa la exerciţii de pregătire este obligatorie pentru personalul de la secţii care 

fac 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 va 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. 
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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. (Legea. 59/2016, art. 3). 

Un 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). 

Prevederile Legii 59/2016  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 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). 

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

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 depozitul RM Dejani  în cadrul 
Instructiunilor de lucru şi în Planul de Urgenţă Internă,  

În cadrul amplasamentului depozitului Dejani al S. FABRICA DE PULBERI S.A. 
Făgăraş, locurile  care ar putea prezenta un pericol de accident major sunt magaziile de 
depozitare materiale explozive, mijloacele de transport a materialelor explozive prezente la 
un moment dat pe amplasamentul depozitului. 
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Manipularea/depozitarea materialelor explozive pe amplasamentul depozitului 
Dejani 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 desfăşurate în cadrul depozitului aparţinând  S. FABRICA DE PULBERI 

S.A. Făgăraş, cuprind un ansamblu de operaţiuni complexe cu sisteme performante de 
supraveghere şi control, care implică pe lângă factorul tehnic şi factorul uman. Din această 
cauză, în cadrul proceselor de depozitare sau transport a materiilor explozive există un 
factor de risc probabil. 

Utilizarea, 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; 

 verificarea comportării echipamentelor în condiţii de funcţionare tranzitorie, mai 
ales la opriri, porniri şi în caz de avarie; 

 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 obiectivului, la punere în funcţiune şi exploatarea, întreţinerea 
echipamentelor tehnologice din cadrul depozitului. 

 
Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului sau sănătăţii 

oamenilor pot avea cauze şi forme diferite de manifestare. 
În cadrul depozitului Dejani aceste evenimente pot apărea din următoarele cauze: 

→ 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; 
  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; 
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→ 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; 
→ atacul din aer; 
→ atac terorist; 
→ diversiune - sabotaj. 
 
La depozitul de materiale explozive Dejani aparţinând S. Fabrica de Pulberi S.A. 

Făgăraş, în magaziile de depozitare 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, eroare umană;   

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 şi a biodiversităţii 
generate ca urmare a unor explozii sau incendii cu degajare de gaze toxice.  

 
Evenimentele cu pondere importantă, caracteristice activităţii desfăşurate la 

Depozitul Dejani, care pot conduce la apariţia riscului pentru factorii de mediu şi 
factorul uman sunt: 

1. Explozie; 
2. Incendiu; 

 
Identificarea pericolelor pe amplasamentul depozitului Dejani: 
a. Pericole naturale 

  Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei:  
Cutremure 
Conform Normativului P100-1/2006, valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru 

proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă IMR =100 ani, este 
0,16g, iar valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns este Tc = 0,7s. 

Cutremurele provin din cele produse în curbura munţilor Carpaţi, în zona Vrancea, în 
zona Făgăraş şi care se resimt pe teritoriul judeţului Braşov. Aproape în totalitate sunt de 
natură tectonică. 

Cele mai puternice cutremure care afectează teritoriul judeţului Braşov sunt cele de 
tip intermediar (70 < H < 170 Km). 

Acestea sunt produse la adâncimi de 100-150 Km, au magnitudini medii de M=7 
Richter şi conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara M.S.K. 

Un cutremur de mare amplitudine poate afecta în general conductele de transport, 
etanşările rezervoarelor, coloanele instalaţiei de recuperare a acizilor. 

La un seism de peste 7 pe scara Richter, pot fi afectate doar clădirile. În cazul unui 
cutremur mult mai mare, cu dislocări de pământ, pot fi afectate şi instalaţiile. 
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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 depozit. 

 
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. 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 din această categorie ce intră sub incidenţa Legii 59/2016,  prezente pe 
amplasament sunt: Ciclotrimetilentrinitramină (Hexogen), 2,4,6-trinitrotoluene (TNT, 
Trinitrotoluen), Pentrita, Pulberi cu simplă bază, Pulberi cu dublă bază. 
 

Explozivitate 
Substanţele din această categorie ce intră sub incidenţa Legii 59/2016 prezente pe 

amplasament sunt: Ciclotrimetilentrinitramină (Hexogen), Tetranitrat de pentaeritriol (PETN, 
Pentrită), 2,4,6-trinitrotoluene (TNT, Trinitrotoluen), Pulberi cu simplă bază, Pulberi cu dublă 
bază, emulsie exploziva, Compozitie B, amestecuri pirotehnice (pulberi pirotehnice), 
exploziv ANFO, Riobooster, Riosplit, Riodin. 

Toate mijloacele de combatere a pericolului de explozie se bazează fie pe prevenirea 
formării amestecului exploziv prin existenţa unei ventilaţii eficiente, fie pe construcţia 
adecvată a aparaturii electrice destinată să funcţioneze în medii inflamabile cu pericol de 
explozie (utilizarea de motoare electrice în construcţie antideflagrantă tip  
Eex d II B T4, echipamente cu protecţie cu siguranţă mărită).  

Substanţele explozive: hexogenul, pentrita, trinitrotoluenul, pulberi cu simplă bază, 
pulberi cu dublă bază, emulsie exploziva, Compozitie B, amestecuri pirotehnice (pulberi 
pirotehnice), exploziv ANFO, Riobooster, Riosplit, Riodin, pot exploda în anumite condiţii, 
legate de nerespectarea proceselor de producţie, echipament sau scule 
necorespunzătoare, flacără deschisă, descărcări electrostatice, reacţii necontrolate, accesul 
persoanelor neautorizate. 

 
Ca urmare, depozitarea şi manipularea substanţelor toxice, explozive, 

inflamabile reprezintă aspectul definitoriu al managementului siguranţei. 
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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 amplasamentul 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 eliberării în mediu de substanţe toxice, inflamabile sau 
periculoase, 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. 

 
Periclitarea intenţionată (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. 
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. 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE  pentru 

                 Depozitul de materii explozive 

Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 47 

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; intervenţii la sala de comandă, programarea eronată a procesorilor de 
comandă. 

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 instalaţiilor mai mari; atacarea personalului de protecţie a societăţii; 
atacuri cu explozibil asupra zonelor deosebit de sensibile 

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

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). 

Accidentele cu risc scăzut, deloc mai puţin importante sunt de regulă tratate în 
Instrucţiunile de lucru, intervenţia în cazul acestor accidente se face local cu mijloacele 
existente la nivelul magaziilor de depozitare, 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. 
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Pentru fiecare scenariu de accident analizat care ar putea avea loc pe 
amplasamentul depozitului Dejani aparţinând societăţii S. FABRICA DE PULBERI S.A. 
Făgăraş s-au identificat zonele posibil a fi afectate. 

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. 

 
Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat următoarele proceduri 

pentru identificarea sistematică a pericolelor majore care rezultă din operarea normală şi 
anormală aplicabile și depozitului RM Dejani:  

 P.MM-4.3-04 „Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor 
asupra mediului”; 

 P.MS-4.3-10 „Identificarea factorilor de risc şi evaluarea nivelului de risc”. 
 
Scopul procedurii P.MM-4.3-04 „Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea 

impacturilor asupra mediului” este de a identifica aspectele mediu şi de a evalua 
impacturile asupra mediului, astfel încât să se asigure: 

 identificarea aspectelor de mediu semnificative pe care organizaţia: 
- le poate ţine sub control prin respectarea procedurilor de lucru adecvate – 

control operaţional; 
- le poate influenţa pe baza programelor de management, incluzând obiective 

şi ţinte de mediu; 

 focalizarea resurselor pe probleme importante a căror abordare şi-o poate permite 
organizaţia cu mijloacele de care dispune; 

 conştientizarea pentru mediu a întregului personal prin implicarea în echipele de lucru 
pentru identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asupra mediului; 

 actualizarea informaţiilor referitoare la aspectele de mediu semnificative şi folosirea 
lor la conceperea, menţinerea Sistemului de Management de Mediu.  
 
Identificarea aspectelor de mediu şi evaluarea impacturilor asupra mediului se aplică 

pentru: 

 activităţile (operaţiile) identificate şi anume: 
- activităţi de rutină (normale, de lucru); 
- activităţi speciale cum ar fi cele de reparaţii, mentenanţă, curăţenie loc de 

muncă; 
- actuale, relevante din trecut (aspecte de mediu istorice), noi/modificate; 
- condiţii de funcţionare normale/anormale/de oprire şi pornire; 
- situaţii de urgenţă rezonabil previzibile; 
- performanţa şi practici de mediu ale contractorilor şi furnizorilor (aspecte de 

mediu dobândite);  

 rezultatele (produsele, serviciile); 

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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 întreg personalul, inclusiv persoanele din afara locului de muncă (vizitatori, 
subcontractanţi) din domeniul de aplicare al Sistemului de Management de 
Mediu (organizaţie, amplasament etc). 

 
Identificarea aspectelor de mediu este un proces continuu, care ia în considerare 

schimbările de legislaţie, modificările de tehnologie, lecţiile învăţate din accidentele care pot 
interacţiona cu mediul. 

Se urmăreşte identificarea unui număr cât mai mare de aspecte de mediu şi a unui 
număr cât mai mare de impacturi asupra mediului asociate fiecărui aspect identificat. 

În cazul în care impactul asupra mediului este relevant şi pentru securitatea şi 
sănătatea ocupaţională, acest lucru este comunicat responsabilului cu Sistemul de 
management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în vederea analizei ca factor de risc. 

 
Paşii urmaţi în cadrul procesului de identificare a aspectelor de mediu şi de evaluare 

a impacturilor asociate asupra mediului sunt prezentaţi mai jos: 
- constituirea echipelor de identificare a activităţilor, operaţiilor, aspectelor de 

mediu şi de evaluare a impacturilor asupra mediului; 
- analiza factorilor de mediu şi a activităţilor pe organizaţie; 
- identificare aspectelor de mediu asociate cu activităţi, produse şi servicii în 

compartiment; 
- definirea criteriilor de evaluare a impacturilor asupra mediului:  

o Extindere – E: 
 punctuală (impactul se limitează la locul de muncă) = 1;  
 locală (impactul se limitează la amplasamentul unităţii) =3;  
 generală (impactul depăşeşte amplasamentul unităţii) =5. 

o Gravitate (amploarea efectelor impactului) – G: 
 mică (efectul asupra mediului dispare de la sine în decurs de o zi) =1;  
 moderată (eliminarea efectelor necesită eforturi şi durate moderate) =3;  
 majoră (efectele persistă şi eliminarea lor necesită investiţii) =5. 

o Frecvenţa (probabilitate de apariţie) – F: 
 redusă (poluarea are loc trimestrial sau anual) =1;  
 medie (poluarea are loc săptămânal sau lunar) =3;  
 mare (poluarea are loc continuu sau zilnic) =5. 

o Scorul se obţine prin înmulţirea notelor acordate celor trei criterii:  
S = E * G * F 

o Evaluare semnificaţie impact asupra mediului: 
 NSF – Nesemnificativ (acceptabil), dacă S<9. 
 SF – Semnificativ moderat, dacă S=9÷27/ nu pot influenţa aspectele de 

mediu; 
 SFm – Semnificativ major, dacă S>27. 

- stabilirea modului de procedare în funcţie de semnificaţia impactului: menţinere 
rutină, control operaţional, obiective de mediu; 
o NSF - menţinere rutina (prin ţinerea sub control a sistemului: instruirea 

personalului); 
o SF - control operaţional (se revizuieşte documentaţia de lucru, se elaborează 

instrucţiuni şi / sau proceduri de lucru noi cu reguli de protecţia mediului); 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE  pentru 

                 Depozitul de materii explozive 

Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 50 

o SFm - se stabilesc obiective de mediu de către managementul de vârf şi se 
elaborează programe de management de mediu. 

- elaborarea programului de mediu; 
- raportarea la managementul de vârf în vederea analizei. 
 
Şefii de compartiment asigură: 
- identificarea şi evaluarea aspectelor de mediu / impacturilor asupra mediului în 

zona respectivă prin moderarea echipei de lucru numite prin decizie în acest scop; 
- implicarea personalului din subordine la identificarea şi evaluarea aspectelor de 

mediu / impacturilor asupra mediului; 
- actualizarea rezultatelor evaluării (lista aspectelor de mediu nu este „imuabilă” - 

care nu se schimbă); 
- analiza şi aprobarea rezultatelor evaluării (pe „Fişa de identificare şi evaluare 

aspecte de mediu / impacturi asupra mediului” cod: F-017-05-F); 
- transmiterea rezultatelor evaluării, documentate în formularul (fişierul) „Fişa de 

identificare şi evaluare aspecte de mediu / impacturi asupra mediului” cod: F-017-
05-F, la responsabilul Sistemului de Management de Mediu (Responsabilul cu 
Managementul Calităţii); 

- implementarea acţiunilor manageriale stabilite pe baza evaluării impacturilor 
asupra mediului; 

 
Responsabilul de mediu asigură: 
- actualizarea legislaţiei de mediu; 
- consultanţă internă la efectuarea analizelor şi completarea „Fişelor de identificare 

şi evaluare aspecte de mediu / impacturi asupra mediului” cod: F-017-05-F; 
- avizarea fişelor completate (verificarea notărilor, calculelor, etc.); 
- elaborarea fişelor pe organizaţie; 
- păstrarea fişelor la nivelul organizaţiei/amplasamentului; 
- evaluarea aspectelor la interfeţele dintre procese / limita organizaţiei, prin 

moderarea echipelor de evaluare intercompartimentale / comunicarea cu experţii 
părţilor interesate din afara organizaţiei. 

 
Fiecare angajat asigură participarea la efectuarea analizei şi aplicarea măsurilor de 

protecţia mediului / îmbunătăţire a performanţei de mediu la locul său de muncă. 
 

Responsabilul cu Sistemul de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale 
asigură: 

- identificarea pericolelor/riscurilor asociate cu impacturile asupra mediului; 
- corelarea Sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale cu 

rezultatele aplicabile ale evaluării impacturilor asupra mediului. 
 
Procedura P.MS-4.3-10 „Identificarea factorilor de risc şi evaluarea nivelului de risc” 

are ca scop controlarea riscurilor de securitate şi sănătate în muncă şi îmbunătăţirea 
performanţelor securităţii muncii. 

Responsabilitatea evaluării factorilor de risc îi revine Echipei de evaluare care: 
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1. Identifică factorii de risc pe baza regulamentelor de fabricaţie, fişelor pentru materii 
prime, materiale periculoase şi întocmeşte „Fişa de evaluare a riscurilor locului de muncă” 
cod F-013-05-F (Anexa 2 la P.MS-4.3-10). 

2. Evaluează riscurile pe baza „Grilei de evaluare a riscurilor – combinaţia între 
gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor” cod: F-015-05-F (Anexa 4 la  
P.MS-4.3-10), „Scalei de încadrare a nivelurilor de risc/securitate” cod: F-012-05-F (Anexa 
1 la P.MS-4.3-10) şi completează „Fişa de evaluare a riscurilor locului de muncă” cod F-
013-05-F. 

Dacă riscurile identificate se situează la un nivel acceptabil, procesul de evaluare a 
riscurilor se opreşte. 

Dacă riscurile identificate se situează la un nivel inacceptabil se trece la analiza de 
către Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM) a factorilor de risc şi la stabilirea 
de măsuri de prevenire pentru riscurile inacceptabile.  

CSSM întocmeşte un Raport de analiză şi o „Fişă de măsuri propuse” cod:  
F-014-05-F (Anexa 3 la P.MS-4.3-10), care se înaintează spre aprobare Directorului 
General. 

Prin grija Serviciului Securitatea Muncii, situaţii de urgenţă, mediu, şefii de secţii 
realizează măsurile de securitate propuse în Fişa de măsuri. 

Verificarea realizării măsurilor din Fişa de măsuri se realizează prin inspecţie de către 
Şeful Serviciului SSM-SU-PM şi se trece apoi la o reevaluare a riscurilor. 

 
De asemenea societatea are întocmit „Planul de prevenire şi protecţie pentru 

asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor ce desfăşoară activităţi în sectoarele 
pirotehnice” în cadrul căruia, pentru locurile de muncă / posturile de lucru din sectoarele 
pirotehnice (atelierele pirotehnice), sunt evaluate riscurile, sunt stabilite măsuri tehnice, 
măsuri organizatorice, măsuri igienico-sanitare, acţiunile întreprinse în scopul realizării 
măsurilor, termenele de realizare şi persoanele care răspund de realizarea măsurilor. 

 

1.2.3. Controlul operaţional 
 
Responsabilitatea pentru supravegherea şi derularea sigură a activităţii Depozitului 

de materii explozive Dejani revine conducerii, inclusiv responsabililor cu depozitul. 
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. 
 

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: 
 P.MC-7.4-01 „Aprovizionare” 
 P.MC-7.4-01.01 „Evaluarea şi selecţia furnizorilor” 
 P.MC-7.4-01.02 „Recepţia produselor aprovizionate” 
 P.MC-7.4-01.03 „Derularea activităţii de aprovizionare” 
 P.MC-7.4-01.04 „Emiterea comenzilor şi perfectarea contractelor pentru 

produsele aprovizionate” 
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 P.MC-7.4-01.05 „Ţinerea sub control a stocurilor de materii prime” 
 P.MC-7.5-01 „Procesul de producţie şi furnizare de servicii” 
 P.MC-7.5-01.01 „Livrarea produselor finite cu mijloace auto ale clienţilor” 
 P.MC-7.5-04 „Păstrarea produsului” 
 P.MC-8.2-04.03 „Inspecţii şi încercări materii prime pentru fabricarea 

explozivilor” 
 P.MC-8.2-04.04 „Inspecţia ambalajelor pentru produsul finit” 
 P.MC-8.2-04.05 „Inspecţia la livrare a produselor societăţii” 
 P.MC-8.3-01 „Controlul produsului neconform” 
 P.SC.-09.17 „Ţinerea sub control a explozivilor pe platformă” 
 P.SC.-10.00 „Inspecţii şi încercări” 
 P.SC.-10.01 „Inspecţii şi încercări la recepţia făcută de client pentru produsele 

finite” 
 P.SC.-10.10 „Planificarea inspecţiilor şi a încercărilor” 
 P.SC.-10.00 „Inspecţii şi încercări pe fluxul de fabricaţie explozivi” 
 P.SC.-15.01 „Manipulare” 
 P.SC.-15.02 „Depozitare-temperare” 
 P.SC.-15.03 „Ambalare-livrare” 

 
Lista completă a instrucţiunilor de lucru se regăseşte în “Registrul de evidenţă a 

instrucţiunilor tehnologice de lucru” cod: R-T-007. 
 
Procedurile documentate şi instrucţiunile de lucru sunt lansate în uz pentru toate 

activităţile cu nivel critic de securitate. 
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: 
- 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 a instalaţiilor; 
- sunt accesibile tuturor salariaţilor. 
 
Procedurile sunt întocmite pe activităţi şi locuri de muncă şi prelucrate de fiecare şef 

de secţie/instalaţie/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 instalaţii. 

Toţi angajaţii 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 la intrare în schimbul 
de lucru, instruiri periodice etc.) 
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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 punctele critice din cadrul instalaţiilor se face 

autorizarea şi reautorizarea pe post a salariaţilor  
Autorizarea pe post este necesară pentru ca salariatul să poată presta activitatea pe 

postul pe care a fost angajat sau pe mai multe posturi (locuri de muncă). 
Reautorizarea obligatorie pe post a unor categorii de personal aparţinând 

compartimentelor/sectoarelor: (mecano-energetic, utilităţi şi control instalaţii, ISCIR etc.) se 
realizează conform legislaţiei în vigoare. 

 
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 creării condiţiilor normale de lucru, pentru eliminarea pericolelor de 
accidentare, pentru protecţia mediului şi a sănătăţii angajaţilor şi a sănătăţii populaţiei din 
perimetrul societăţii. 

În planul pe care societatea îl deţine „Planul de prevenire şi protecţie pentru 
asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor ce desfăşoară activităţi în sectoarele 
pirotehnice”, pentru locurile de muncă / posturile de lucru din sectoarele pirotehnice 
(atelierele pirotehnice) sunt evaluate riscurile, sunt stabilite măsuri tehnice, măsuri 
organizatorice, măsuri igienico-sanitare, acţiunile întreprinse în scopul realizării măsurilor, 
termenele de realizare şi persoanele care răspund de realizarea măsurilor. 

Magaziile de depozitare materiale explozive sunt dotate cu dispozitive pentru 
securitate cu funcţie specială de securitate tehnică, care au importanţă deosebită pentru 
prevenirea şi limitarea accidentelor, ele fiind reprezentate prin: 

- dispozitive de protecţie împotriva incendiilor şi exploziilor; 
- 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   
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 că în orice moment se poate vizualiza o anumită zonă de perimetru, imaginile 

se pot stoca timp de 24 de ore. 
 

Procedura P.MC-7.5-04 „Păstrarea produsului” stabileşte acţiunile şi 
responsabilităţile 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. Această procedură se 
aplică şi depozitului de la Dejani. 
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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. 

Descărcarea produselor aprovizionate 
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 depozit a produselor; 
4. integrităţii ambalajelor în timpul transportului, manipulărilor şi depozitărilor; 
5. intrării/ieşirii autorizate în/din depozit; 
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. 
Se verifică dispozitivele de ridicat şi transportat (în/din depozit) să fie identificate cu 

plăcuţe de identificare. 
Se analizează stocurile de produse al căror termen de valabilitate a expirat şi se 

solicită efectuarea încercărilor (analize fizico-chimice) pentru reatestarea calităţii produselor 
cu termenul de valabilitate depăşit. 

Dacă termenul de valabilitate nu poate fi prelungit, produsele respective vor fi 
declarate neconforme şi se tratează conform P.MC-8.3-01 “Controlul produsului 
neconform”. 

Se evaluează periodic starea produselor depozitate, în scopul depistării eventualelor 
deteriorări. 

Frecvenţa încercărilor este stabilită în P.SC-10.00 ”Inspecţii şi încercări” prin 
procedurile operaţionale conexe. 

Se verifică respectarea condiţiilor de conservare a produselor depozitate. 
Metodele de conservare şi izolare sunt specifice fiecărui produs şi sunt descrise în 

instrucţiunile specifice de depozitare. 
Manipularea produselor în vederea procesării şi pe flux 
Se asigură mijloacele necesare manipulării produselor în condiţii de securitate şi 

conservare a acestora. 
Se asigură instruirea, verificarea cunoştinţelor şi atestarea personalului care 

efectuează manipularea produselor (materii prime, semifabricate, produse finite). 
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Se manipulează produsele în vederea procesării şi pe flux respectându-se 
instrucţiunile specifice de manipulare. 

Se verifică respectarea condiţiilor de manipulare prevăzute în instrucţiunile de 
manipulare. 
 

Ambalarea produselor finite 
Se asigură ambalaje corespunzătoare ambalării produselor în conformitate cu 

condiţiile precizate în specificaţia tehnică de produs (standard, caiet de sarcini, specificaţie 
tehnică) . 

Se verifică asigurarea: 
1. condiţiilor de ambalare (condiţii de mediu, inclusiv condiţii de mediu intern al 

ambalajului) cu dispozitive corespunzătoare de ambalare (verificate, adecvate, 
performante); 

2. ambalajelor corespunzătoare (robuste, marcate adecvat, compatibile cu 
produsul ambalat); 

3. condiţiilor de manipulare pe timpul ambalării şi după, până la depozitare. 
Se asigură instruirea, verificarea cunoştinţelor şi atestarea personalului care 

efectuează ambalarea produselor, marcarea ambalajelor şi manipularea produselor 
ambalate. 

Se ambalează produsele în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de ambalare 
şi marcare. 

Se manipulează produsele pe parcursul ambalării şi după (până la depozitare/livrare) 
în condiţii de securitate şi conservare a acestora conform instrucţiunilor specifice de 
ambalare şi marcare. 

 
Livrarea produselor finite 
Se asigură mijloacele de transport adecvate. 
Se verifică mijloacele de transport şi se avizează în conformitate cu cerinţele 

instrucţiunilor specifice, când transportul se face cu mijloc propriu. 
Se asigură instruirea, verificarea cunoştinţelor şi atestarea pe post a personalului 

care manipulează produse finite. 
Se încarcă produsele finite în condiţii de siguranţă şi conservare a acestora utilizând 

mijloace de încărcare adecvate. 
Se verifică: 
1. efectuarea inspecţiilor şi încercărilor înainte de livrare (a produsului şi a mijlocului 

de transport); 
2. existenţa şi corectitudinea documentelor care însoţesc marfa; 
3. respectarea condiţiilor contractuale (termene de livrare, cantitate livrată, 

existenţa ambalajelor de rezervă, etc) 
4. respectarea condiţiilor de încărcare în mijloacele de transport şi/sau containere. 

 
Circuitul explozivilor pe platforma este reglementat prin procedura P.SC-09.17 

“Ţinerea sub control a explozivilor pe platformă”. 
În această procedură se stabileşte modul unitar de evidenţă a explozivilor pe 

platforma societăţii. 
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La depozitarea produsului finit 
Secţia de producţie predă produsul finit la depozitul de produs finit în momentul în 

care produsul finit (constituit ca lot) este declarat corespunzător, pe baza "Notei de predare". 
Evidenţa explozivilor la depozitele de produs finit se face în baza "Fişei de magazie" 

- formular tipizat - conform P.MC -7.4-01.05 „Ţinerea sub control a stocurilor de materii 
prime”, completată şi gestionată de gestionar produs finit. 

Livrarea explozivilor de la depozit sau din secţia producătoare se face respectând 
prevederile procedurii: P.MC-7.5-01.01 "Livrarea produselor finite cu mijloacele auto ale 
clientului" şi a altor reglementari în vigoare. 

 
Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat proceduri referitoare la 

mentenanţa, întreţinerea şi inspecţia elementelor critice ale instalaţiilor de pe platforma S. 
Fabrica de Pulberi S.A. și din cadrul Depozitului Dejani. 

Mentenanţa, întreţinerea şi inspecţia elementelor critice ale instalaţiilor de pe 
platformă se face atât pe baza procedurilor enumerate mai jos, cât şi după prescripţiile 
producătorului: 

 P.MC-7.6-01 „Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare”; 
 P.SC-09.31 „Planul anual de reparaţii mijloace fixe”;  
 P.SC-09.01 „Executarea inspecţiilor, întreţinerilor şi reparaţiilor mijloacelor fixe”;  
 P.SC-09.03 “Calificarea echipamentelor pentru producţie” 
 P.SC-09.16 „Repararea mijloacelor fixe cu societăţi comerciale specializate”;  
 P.SC-09.10 „Elaborarea şi urmărirea planului de verificare a instalaţiilor şi a 

personalului ce intră sub incidenţa ISCIR”. 
 
Procedura P.MC-7.6-01 „Controlul echipamentelor de măsurare şi monitorizare” 

documentează modul în care la societatea FABRICA DE PULBERI Făgăraş S.A. se 
desfăşoară activităţile legate de verificarea funcţionării echipamentelor de măsurare şi 
monitorizare aferente instalaţiilor de producţie şi utilajelor tehnologice de pe platforma 
fabricii. Se urmăreşte ca modul de funcţionare al acestor echipamente să fie conform cu 
instrucţiunile de lucru, documentaţiile tehnice şi tehnologice ale instalaţiilor de producţie 
aferente şi să asigure exactitatea, trasabilitatea şi repetabilitatea măsurătorilor pentru 
parametrii impuşi produselor fabricate. 

În urma analizei documentaţiei tehnice şi tehnologice referitoare la instalaţiile de 
producţie şi utilajele tehnologice de pe platforma societăţii, precum şi a regulamentelor de 
fabricaţie, se întocmesc liste ale echipamentelor de măsurare şi monitorizare corespunzător 
fiecărei instalaţii sau utilaj (atunci când este cazul) în parte. 

Listele cu echipamentele de măsurare şi monitorizare, cod F-001-11-F (Anexa 1 la 
P.MC-7.6-01) se întocmesc o singură dată, la punerea în funcţiune a instalaţiilor de 
producţie şi utilajelor tehnologice şi se actualizează de fiecare dată când este necesar, cum 
ar fi: scoaterea din conservare, înlocuirea unor părţi sau componente defecte, modificarea 
schemelor tehnologice, modernizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor. 

Listele cu echipamentele de măsurare şi monitorizare se întocmesc de către şeful 
sectorului Aparatură de Măsură şi Automatizare (AMA), secţia întreţinere, reparaţii, utilităţi, 
în urma propunerilor şefilor compartimentelor de producţie şi de cercetare-microproducţie, 
inspecţia calităţii. Acestea vor fi semnate de către şeful sectorului AMA şi şeful 
compartimentului de producţie (şef, responsabil de instalaţie, maistru) la care face referire 
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lista, şi vor fi avizate de către şeful secţiei întreţinere, reparaţii, utilităţi şi directorul tehnic 
producţie. 

Listele cu echipamentele de măsurare şi monitorizare conţin date de identificare ale 
fiecărui echipament de măsurare şi monitorizare în parte, pentru ca acesta să poată fi 
controlat şi urmărit în timp, din punct de vedere al exactităţii, trasabilităţii şi repetabilităţii 
comportării lui. 

Şeful sectorului AMA stabileşte împreună cu şefii compartimentelor de producţie (sef 
laborator, şef de instalaţie, maistru) acele echipamente de măsurare şi monitorizare pentru 
care se fac verificări de tip metrologic interne, de către personalul atelierului AMA al 
societăţii, şi echipamentele de măsurare şi monitorizare pentru care este necesară 
certificare metrologică legală şi care se vor trimite la laboratoarele metrologice externe 
autorizate, conform normativelor metrologice legale. 

Activităţile de reparaţii efectuate de către personalul atelierului AMA se consemnează 
în Registrul de rapoarte al atelierului AMA. 

Pentru fiecare echipament de măsurare şi monitorizare care se supune verificării de 
tip metrologic interne sau verificării metrologice de stat, se întocmeşte câte o fişă de 
evidenţă a echipamentului de măsurare şi monitorizare, cod F-003-11-F (Anexa 3 la P.MC-
7.6-01) care se completează la fiecare verificare de către personalul atelierului AMA. 

Fişa de evidenţă a echipamentului de măsurare şi monitorizare conţine date de 
identificare, datele la care s-au făcut verificările, rezultatele verificărilor şi termenul de 
valabilitate. 

Verificările funcţionale şi cele cu caracter metrologic pentru echipamentele de 
măsurare şi monitorizare, se vor face în următoarele cazuri: 

- la punerea în funcţiune a instalaţiilor de producţie şi utilajelor tehnologice, dacă 
a existat o pauză de timp în funcţionarea lor mai mare de 6 luni; 

- o dată pe an dacă instalaţiile de producţie şi utilajele tehnologice funcţionează 
continuu sau cu intermitenţe mai mici de 6 luni; 

- de fiecare dată când este necesar în situaţii cum ar fi: înlocuirea unor părţi sau 
componente defecte, modificarea schemelor tehnologice, modernizarea 
echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor; 

- în urma dispoziţiilor compartimentelor de decizie din societate. 
În cazurile menţionate mai sus se întocmeşte de către şeful sectorului AMA un Plan 

de verificări echipamente de măsurare şi monitorizare, cod F-002-11-F (Anexa 2 la P.MC-
7.6-01). Planul de verificări echipamente de măsurare şi monitorizare se întocmeşte pe baza 
documentelor de tip ‘planificarea realizării produselor, programului de fabricaţie primite de 
la compartimentele de producţie, de cercetare-microproducţie, inspecţia calităţii şi a listelor 
cu echipamentele de măsurare şi monitorizare şi va conţine categoria de echipamente de 
măsurare şi monitorizare care se verifică, termene de execuţie, elemente de identificare şi 
confirmarea corectitudinii funcţionării. 

Verificarea funcţionării echipamentelor de măsurare şi monitorizare se efectuează 
pentru fiecare poziţie specificată în Planul de verificări echipamente de măsurare şi 
monitorizare, după cum urmează: 

- Pentru echipamentele de măsurare şi monitorizare care fac parte din bucle de 
reglare automată, verificările se efectuează de regulă la locul de amplasare. 

- Pentru echipamentele de măsurare şi monitorizare care nu fac parte din bucla de 
reglare automată, verificările de tip metrologic se efectuează de regulă la atelierul AMA. 
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Verificările se efectuează de către personalul atelierului AMA, în conformitate cu 
documentaţiile tehnice de produs, documentaţia tehnologică, normativele legale (instrucţiuni 
de metrologie legală, norme de metrologie legală, norme tehnice de metrologie), instrucţiuni 
de lucru interne. 

Echipamentele de măsurare şi monitorizare considerate ca etaloane interne de lucru 
se supun (de preferinţă) controlului metrologic de stat (în măsura în care există resurse 
financiare pentru plata acestor servicii).  

Pentru echipamentele de măsurare şi monitorizare care se supun controlului 
metrologic de stat, şeful sectorului AMA solicită prin notă internă către biroul comercial-
transporturi emiterea de comenzi către laboratoarele metrologice de stat pentru executarea 
verificărilor (etalonărilor) şi se îngrijeşte de trimiterea lor la aceste laboratoare. 

După verificare, echipamentele de măsurare şi monitorizare care se supun controlului 
metrologic de stat se aduc înapoi însoţite de Buletine de verificare metrologică sau 
Certificate de etalonare care se păstrează la atelierul AMA. 

În urma verificărilor funcţionării echipamentelor de măsurare şi monitorizare, 
rezultatele se consemnează prin ‘conform’ sau ‘neconform’, după caz, în documentul Plan 
de verificări echipamente de măsurare şi monitorizare şi în fişele de evidenţă ale 
echipamentelor de măsurare şi monitorizare.  

De asemenea, dacă în urma verificărilor, toate echipamentele de măsurare şi 
monitorizare aferente unei instalaţii (utilaj) au rezultat ‘conforme’, şeful sectorului AMA 
semnează procesele verbale de punere în funcţiune şi de scoatere din conservare 
referitoare la instalaţiile de producţie şi utilajele tehnologice atunci când este cazul. 

Echipamentele de măsurare şi monitorizare declarate neconforme se demontează 
din instalaţii (utilaje) de către personalul de deservire al acestora şi se trimit la atelierul AMA 
pentru reparare, ajustare. Echipamentele de măsurare şi monitorizare reparate se mai 
verifică odată iar dacă sunt găsite conforme, se remontează în instalaţii. Cele care nu se pot 
repara, se înlocuiesc cu echipamente de măsurare şi monitorizare similare, după ce au fost 
verificate şi declarate conforme. 

Pentru echipamentele de măsurare şi monitorizare care nu se pot repara se 
întocmeşte câte un document de tip Aviz de casare, cod F-004-11-F (Anexa 4 la P.MC-7.6-
01) şi se interzic de la utilizare. 

Echipamentele de măsurare şi monitorizare declarate conforme în urma verificărilor 
de tip metrologic şi care se folosesc în instalaţiile de producţie se marchează la locul de 
instalare prin etichetare sau vopsire astfel încât să rezulte că acestea funcţionează în 
termenul de valabilitate al certificării conformităţii. Etichetarea şi marcarea echipamentelor 
de măsurare şi monitorizare se efectuează în conformitate cu documentul „Instrucţiuni 
pentru etichetarea, marcarea şi sigilarea mijloacelor de măsurare”. 

 
Procedura P.SC-09.31 „Planul anual de reparaţii mijloace fixe” descrie metodologia 

de întocmire a planului anual de reparaţii, revizii tehnice şi întreţinere a mijloacelor fixe şi 
responsabilităţile personalului din compartimentele implicate în această activitate. 

Procedura stabileşte şi detaliază operaţiile şi documentele ce se întocmesc în 
vederea programării la revizii tehnice, reparaţii (curente, capitale), întreţinere a mijloacelor 
fixe din patrimoniu. 
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Sectorul mecano-energetic, utilităţi şi control instalaţii (SMEUCI), în baza 
documentelor primite de la secţii (ateliere), elaborează planul anual de reparaţii la mijloacele 
fixe aflate în gestiunea societăţii. 

Formularele Fişelor “U” (fişa individuală a mijlocului fix), se pun la dispoziţia şefilor 
de secţii (atelier), de către SMEUCI. 

Şefii formaţiilor care au în utilizare utilaje independente, completează zilnic, în Fişele 
“U”, numărul de ore de funcţionare şi situaţiile în care se află utilajele în cursul lunii 
respective.  

În prima zi a lunii următoare, SMEUCI primeşte de la secţiile/atelierele de producţie 
fişele “U”, completate pentru luna expirată, în care sunt evidenţiate orele de funcţionare şi 
predă fişele “U” pentru luna următoare celei expirate. 

În baza fişelor “U”, SMEUCI completează şi centralizează lunar livretul utilajului din 
baza de date proprie. 

În baza datelor din livretul utilajului şi normativelor tehnice în vigoare, în funcţie de 
orele de funcţionare, de durata normată de funcţionare între două reparaţii, de la ultima 
reparaţie executată, de ciclu şi tipul reparaţiei (reparaţie capitală, reparaţie curentă gradul I, 
reparaţie curentă gradul II, revizie tehnică), SMEUCI planifică utilajul în reparaţia care 
urmează. 

Planul anual se întocmeşte ţinând seama de orele de funcţionare cumulate şi de 
estimarea orelor de funcţionare pe anul viitor. 

La SMEUCI se întocmesc următoarele:  
- Planul anual de reparaţii capitale, cod:F-040-01-F (anexa 2 la P.SC-0.9.31); 
- Graficul desfăşurării pe luni a planului de revizii tehnice şi reparaţii pe anul ….., 

cod F-008-02-F (anexa 3 la P.SC-0.9.31); 
- Planul centralizator pentru toate categoriile de reparaţii pe anul….., la mijloace 

fixe, cod F-042-01-F (anexa 4 la P.SC-0.9.31); 
- centralizatorul valoric al planului de reparaţii, întreţineri pe anul…la mijloacele 

fixe, eşalonat pe luni şi trimestre, cod F-043-01-F (anexa 5 la P.SC-0.9.31). 
Ciclul normat între două reparaţii planificate precum şi valoarea acestora se 

calculează conform Normativelor tehnice pentru repararea mijloacelor fixe respective. 
În cazul în care nu există normative tehnice naţionale se întocmesc normative tehnice 

specifice proprii. 
Eşalonarea trimestrială se operează funcţie de luna în care mijlocul fix îndeplineşte 

norma de ore de funcţionare, respectiv trim. I, II, III, IV, conform datelor din livretul utilajului. 
Executantul reparaţiei se stabileşte de către SMEUCI. 
Graficul desfăşurării pe luni a planului de revizii tehnice şi reparaţii este întocmit de 

către SMEUCI, separat de planul anual de reparaţii capitale. 
Planul centralizator pentru toate categoriile de reparaţii pentru anul următor celui 

expirat la mijloace fixe este întocmit de SMEUCI. 
Centralizatorul valoric al planului de reparaţii şi întreţinere pe anul următor celui 

expirat, eşalonat pe luni şi trimestre, este întocmit de către SMEUCI. 
Planul de reparaţii se pune de acord cu cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri 

şi cheltuieli.  
În baza planului anual de reparaţii aprobat, a orelor efectiv lucrate de mijlocul fix şi 

graficului desfăşurării pe luni a planului de revizii tehnice şi reparaţii, lunar, cu 10 zile înainte 
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- pentru luna următoare -, SMEUCI întocmeşte pentru fiecare secţie Programul de revizii 
tehnice şi reparaţii pe luna …, cod F-044-01-F (anexa 6 la P.SC-0.9.31). 

În acest program se includ numai mijloacele fixe care aparţin secţiei respectiv şi sunt 
prevăzute prin planul anual pentru a fi introduse în reparaţie. 

Dacă din anumite cauze (lipsă comenzi, lipsă materiale, lipsă forţă de muncă, opriri 
tehnologice, reparaţii accidentale, opriri energetice etc.) mijlocul fix nu a întrunit numărul de 
ore de funcţionare între două reparaţii, acesta este reprogramat în reparaţie în luna în care 
întruneşte condiţiile, pe baza unui aviz de specialitate al celor care execută revizia tehnică, 
reactualizându-se planul lunar de reparaţii. 

Planul de reparaţii capitale la mijloace fixe, planul centralizator pentru toate 
categoriile de reparaţii la mijloace fixe, planul anual de reparaţii curente şi revizii tehnice şi 
centralizatorul valoric al planului de reparaţii şi întreţineri la mijloacele fixe, eşalonat pe luni 
şi trimestre, sunt avizate de directorul economic şi directorul tehnic-producţie, conservare. 

În perioada 01-15 decembrie a fiecărui an, SMEUCI înaintează conducerii Consiliului 
de administraţie următoarele documente întocmite pentru anul următor, avizate de cei în 
drept, în vederea aprobării: 

- Planul anual de reparaţii capitale pe anul ….. la mijloace fixe; 
- Planul centralizator pentru toate categoriile de reparaţii pe anul ….. la mijloacele 

fixe; 
- Centralizatorul valoric al planului de reparaţii, revizii tehnice şi întreţineri pe anul 

…. la mijloacele fixe, eşalonat pe luni şi trimestre. 
- Graficul desfăşurării pe luni a planului de revizii tehnice şi reparaţii pe anul …… 
 
Procedura P.SC-09.01 „Executarea inspecţiilor, întreţinerilor şi reparaţiilor mijloacelor 

fixe”, stabileşte cadrul normativ pentru metodologia de inspecţii, întreţineri şi reparaţii a 
mijloacelor fixe, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Efectuarea reparaţiilor 
În data de 15 a lunii calendaristice precedente programării reparaţiei, se transmite 

secţiei beneficiare planul lunar de reparaţii. 
În cazuri justificate, impuse de imposibilitatea efectuării reparaţiilor din lipsă de 

fonduri, sau fluxul de fabricaţie nu poate fi întrerupt, planul anual de reparaţii poate fi 
modificat pe baza unui proces verbal de amânare a reparaţiei - când starea instalaţiei 
permite acest lucru - întocmit în urma constatării la faţa locului. 

Se constată condiţiile de predare a utilajelor în vederea reparaţiei, se avizează actul 
de predare a maşinii/utilajului în reparaţie şi recepţia reparaţiei predare/primire, cod: F-002-
02-F (Anexa 2 la P.SC-09.01) şi se efectuează instructajul SSM-SU. 

Se întocmesc “Permisele de lucru cu foc” pentru intervenţiile ce necesită acest lucru 
de către şeful Secţiei întreţinere - reparaţii, utilităţi. 

Se avizează “Permisele de lucru cu foc” de către şeful Serv. Securitatea muncii, 
situaţii de urgenţă. 

Se efectuează lucrările specificate în fişa tehnologică de reparaţii, cod F-001-98.F 

(Anexa 1 la P.SC-09.01). 
Se urmăreşte desfăşurarea lucrărilor şi asigurarea necesarului de intervenţie cu terţi, 

conform documentaţiei reparaţiei. 
Se completează partea de “Recepţie” a actului de predare a maşinii/utilajului în 

reparaţie şi recepţia reparaţiei predare/primire. 
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În faza de recepţie a reparaţiei, se procedează în conformitate cu P.SC-09.03 
“Calificarea echipamentelor pentru producţie”. 

Întreţinerea 
Principalele operaţii şi verificări de întreţinere sunt: 

1. Curăţarea utilajelor şi a locului de muncă. 
2. Etanşarea sistemelor de transport. 
3. Strângerea etanşărilor. 
4. Curăţarea filtrelor. 
5. Verificarea cuplajelor. 
6. Executarea reglajelor utilajelor. 
7. Vopsirea şi aplicarea protecţiilor contra coroziunii. 
8. Verificarea dispozitivelor de SSM-SU (de pe utilaje şi conducte) şi a 

dispozitivelor de siguranţă. 
9. Controlul nivelului şi ungerea organelor în mişcare, în conformitate cu schema 

de ungere şi graficul de ungere. Fişa de ungere a utilajului se va completa lunar. 
10. Curăţarea corpurilor de iluminat şi schimbarea becurilor arse. 
11. Înlocuirea diagramelor aparatelor şi a elementelor componente ale acestora. 
12. Lucrări de întreţinere la instalaţiile de ridicat. 

Lucrările de întreţinere vor fi trecute zilnic în”Registrul de întreţinere”. 
Inspecţia 
Se efectuează în baza unui program lunar de activităţi şi se are în vedere verificarea 

în totalitate, pe grupuri de instalaţii, a aspectelor funcţionale, disciplinare, de securitate şi 
sănătate în muncă a instalaţiilor şi personalului de întreţinere a acestora. 

În cazuri justificate, se întocmeşte “Nota informativă”. 
 
Comisia de recepţie a instalaţiilor în vederea pornirii verifică realizarea 

corespunzătoare a lucrărilor de reparaţii, iar în cazuri justificate va putea amâna lucrările 
respective. 

Comisia de recepţie a instalaţiilor este o comisie constituită prin decizie internă ce 
are ca obiect de activitate recepţionarea instalaţiilor în vederea intrării în reparaţii sau 
conservare şi a instalaţiilor ce urmează a-şi relua activitatea. Aceasta are următoarea 
componenţă: 

1. Preşedinte: Inginer şef  producţie 
2. Membrii: 

a. Şef secţie producţie 
b) Şef secţie întreţinere-reparaţii-utilităţi  
c) Şef sector mecano-energetic, utilităţi şi control instalaţii   
d) Şef sector AMA  
e) Şef serviciu Securitatea şi sănătatea în muncă – Situaţii de urgenţă  

 
Sectorul mecano-energetic ţine evidenţa centralizată a lucrărilor de revizii şi reparaţii, 

verifică periodic starea realizării acestora, precum şi înregistrările specifice la nivelul secţiilor 
şi asigură secretariatul Comisiei de recepţie a instalaţiilor.  

Seful Secţiei întreţinere - reparaţii, utilităţi răspunde de completarea tuturor 
documentelor necesare prevăzute în prezenta procedură şi urmăresc îndeaproape 
executarea lucrărilor cu personalul din subordine. 
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Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor - controlează 
starea tehnică a utilajelor sub presiune şi instalaţiile de ridicat aflate la scadenţă şi 
angajează funcţionarea lor pe termenele stabilitate prin lege. 

 
Procedura P.SC-09.16 „Repararea mijloacelor fixe cu societăţi comerciale 

specializate” documentează modul de lucru al societăţii S. FABRICA DE PULBERI S.A. 
Făgăraş cu terţii, în vederea efectuării unor lucrări de reparaţii ale mijloacelor fixe ce nu se 
pot realiza cu forte proprii. 

Urmărirea desfăşurării lucrărilor se efectuează de reprezentanţi ai sectorului de 
activitate căruia îi aparţine mijlocul fix supus reparaţiei. 

Pentru executarea lucrărilor de reparaţii la care sunt folosite firme externe, sunt 
stabilite măsuri de siguranţă; angajaţii firmelor externe vor fi instruiţi cu privire la măsurile 
de siguranţă înainte de începerea lucrului. 

Procedura P.SC-09.10 stabileşte modul de elaborare şi urmărire a "Planului de 
verificare a instalaţiilor şi a personalului ce intră sub incidenţa ISCIR". 

Se stabilesc instalaţiile de ridicat şi instalaţiile mecanice sub presiune ce urmează a 
fi verificate şi se întocmeşte "Planul de verificări tehnice oficiale pe anul ... ” cod F-017-98-
F (Anexa 1 la P.SC-0.9.10), în conformitate cu Registrul de evidenţă ISCIR a instalaţiilor 
mecanice sub presiune, cod R-ISCIR-001, şi Registrul de evidenţă ISCIR a instalaţiilor de 
ridicat, cod R-ISCIR-002, specificându-se termenele scadente de verificare. 

Planul de verificări tehnice oficiale se transmite la Inspectoratul Teritorial CNCIR 
Braşov pentru aprobare.  

Se preia planul aprobat şi se urmăreşte aplicarea în practică la termenele stabilite a 
documentaţiei "Planului de verificări tehnice oficiale pe anul ... ”. 

Se verifica Procesele verbale vechi de autorizare a personalului care exploatează 
instalaţiile mecanice sub presiune şi de ridicat (din Registrul de evidenţă procese verbale 
emise, cod R-ISCIR-003) şi se transmit datele de verificare a cunoştinţelor şefilor de secţie 
care au în subordine personalul respectiv. 

Se întocmeşte “Procesul verbal de autorizare a personalului ce deserveşte instalaţii 
sub incidenta ISCIR”, cod F-041-98-F (Anexa 2 la P.SC-0.9.10) în urma verificării 
cunoştinţelor.  

Se obţin avizările necesare din partea conducerii societăţii. 
Responsabilului cu supravegherea tehnică a instalaţiilor este autorizat ISCIR şi are 

următoarele responsabilităţi: 
1. Comunică şefilor de secţie, care au în sectoare instalaţii sub incidenta ISCIR, 

termenele scadente de verificare pentru a lua măsurile de pregătire a instalaţiilor 
în vederea autorizării; 

2. Informează ierarhic asupra problemelor apărute în desfăşurarea activităţii; 
3. Propune masuri de îmbunătăţire a activităţii; 
4. Urmăreşte în permanenţă supravegherea tehnică a instalaţiilor aflate sub 

incidenţa ISCIR; 
5. Urmăreşte respectarea întocmai a planului de verificări tehnice oficiale. 

 
Monitorizarea factorilor de mediu se face cu laboratorul societății – Laborator 

Inspecția Calității și cu laboratoare acreditate. Toate neconformităţile se aduc la cunoştinţa 
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coordonatorului de mediu care va dispune măsurile care trebuie luate pentru remedierea 
situaţiei. 

Monitorizarea factorilor de mediu constă în efectuarea de analize a calităţii emisiilor, 
a apelor, solului, conform cerinţelor din autorizaţia de mediu şi verificarea conformării cu 
normele impuse prin legislaţie şi prin actele de autorizare existente. 

Rezultatele acestei monitorizări permit depistarea operativă a unor eventuale avarii 
sau funcţionări anormale şi stau la baza unor decizii privind aplicarea de măsuri corective 
sau chiar la declanşarea procedurilor de alarmare chimică şi intervenţie. 

În cazul producerii unor avarii soldate cu accidente majore, se realizează 
monitorizarea zonelor afectate, până la remedierea totală a efectelor acestora. 

 
 

1.2.4. Managementul pentru modernizare 
 
Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedura P.MC-7.3-01 

„Proiectare şi dezvoltare” şi procedura P.SC-09.30 „Planul anual de investiţii şi achiziţii 
mijloace fixe”. 

Procedura P.MC-7.3-01 documentează modul în care FABRICA DE PULBERI S.A. 
Făgăraş realizează managementul procesului de proiectare, dezvoltare, astfel încât să se 
asigure că temele şi comenzile furnizate de achizitor şi/sau clienţii interni sau externi sunt 
analizate, documentate, avizate, estimate în vederea întocmirii documentaţiei aferentă 
proiectelor. 

Evidenţa documentaţiei de proiectare este înregistrată în „Registrul evidenţă 
documentaţie de proiectare”, cod:R-PRO-001. 

 
Lucrările de modernizare (modificare) a instalaţiilor tehnologice/depozitelor au în 

vedere: 
 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. 
 
 
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 sau schimbări ale unor procese sau faze tehnologice, sunt 

luate următoarele măsuri: 
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- 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 59/2016; 
- sunt identificate şi documentate proiectele pentru noua instalaţie sau noul proces; 
- 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/depozite sau de modificare a 

lor sunt încredinţate doar proiectantului general de specialitate (instituţii de proiectare 
abilitate) sau specialiştilor din departamentul intern indicat. 

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. 

- Sunt purtate discuţii asupra proiectului încă din faza de planificare, prin care se 
determină şi evaluează pericolele potenţiale specifice instalaţiei; 

- Sunt stabilite domeniile/componentele instalaţiei care necesită o analiză mai 
profundă şi detaliată a pericolelor potenţiale în urma rezultatelor evaluării iniţiale; 

- Sunt efectuate analize în cadrul cărora se stabilesc: 
 principiile de bază pentru măsurile organizatorice şi tehnice, care trebuie 

adoptate; 
 măsuri concrete pentru situaţii cu activitate normală; 
 măsuri concrete în cazul unor incidente; 
 sursele de pericole condiţionate de mediul înconjurător; 
 aspecte ale mediului înconjurător care pot spori pericolul. 

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

- Sunt verificate proiectele pentru instalaţii noi de către conducerea tehnică şi de către 
Compartimentul SSM-SU din cadrul societăţii; 

- Sunt purtate discuţii consultative între societate şi proiectant, autorităţile de 
autorizare şi supraveghere şi organizaţii de experţi, în cadrul cărora sunt puse de acord 
măsurile tehnice şi organizatorice care trebuie luate; 

- Sunt aprobate documentele conform procedurii de aprobare, iar în plus, sunt 
examinate şi de experţi externi – dacă este cazul; 

- Reglementările şi documentele care prezintă stadiul tehnicii privind siguranţa 
precum şi documentele legale, măsurile de siguranţă speciale, indicaţiile relevante sunt 
gestionate şi actualizate continuu în cadrul Compartimentul SSM-SU; 

- Înainte de introducerea unor noi tehnologii, respectiv procedee de fabricaţie, 
serviciile de dezvoltare ale societăţii informează şi implică Serviciul SSM-SU, 
Compartimentul Managementul Calitatii, Mediu şi personalul de specialitate din societate. 
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- 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, dispozitivele, maşinile sau instalaţiile relevante, se evaluează 
pericolul de explozie înainte de începerea activităţii, respectiv a exploatării. 

În acest sens, se urmăreşte în primul rând, evitarea sau limitarea formării unor 
atmosfere explozive, în al doilea rând, evitarea surselor puternice de aprindere (de ex. 
suprafeţele fierbinţi) şi în al treilea rând, limitarea efectului unei eventuale explozii până ce 
devine inofensiv. 

 
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 incediu) 

- sunt efectuate instruiri şi şcolarizări atunci când sunt modificate instrucţiunile; 
- sunt supravegheate activităţile în timpul derulării de către conducătorii locurilor de 

muncă şi de către conducere. 
Prin Sistemul de Management al Siguranţei se asigură realizarea unei instruiri 

sistematice a angajaţilor cu privire la instrucţiunile de operare: 
- înainte de intrarea în funcţiune a unor instalaţii noi; 
- înainte de preluarea posturilor de către noii angajaţi; 
- înainte de modificarea proceselor de operare; 
- înainte de începerea utilizării de noi substanţe; 
- înainte de opriri majore ale instalaţiei sau de scoaterea ei din funcţiune; 
- în cazul unor activităţi care prezintă pericole deosebite; 
- după accidente şi evenimente soldate cu emisii; 
- înainte de intrarea în vigoare de noi prevederi legale; 
- în cazul modificării instrucţiunilor de operare. 
 
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. 
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Analizele efectuate periodic cu privire la riscuri garantează funcţionarea în siguranţă 
a instalaţiilor, o întreţinere în siguranţă, efectuarea în siguranţă a serviciilor de către firme 
terţe şi executarea în siguranţă a activităţilor de îmbunătăţire a tehnologiilor. 

 

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. 

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 de materiale explozive Dejani, societatea S. Fabrica de Pulberi 

SA Făgăraş are de asemenea elaborate: 
 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;  
 Planul de prevenire şi protecţie; 
 Planul de intervenţie în caz de incendiu; 
 Dosarul de înştiinţare, avertizare şi alarmare al societățíi; 
 Planul de evacuare al angajaţilor şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă.  
 

1.2.6. Monitorizarea performanţei 
 

Pentru evaluarea continuă a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica în domeniul 
calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, cât şi prin politica de prevenire a 
accidentelor majore şi prin sistemul de management al securităţii conducerea societăţii are 
adoptate şi implementate următoarele proceduri:  

 P.MM-4.3-01 „Activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a 
îmbolnăvirilor profesionale”; 

 P.MM-4.4-06 „Ţinerea sub control a situaţiilor de urgenţă şi raportarea 
accidentelor majore” şi P.MC-5.5-01 „Comunicarea internă”; 

 P.MS-4.4-06 „Ţinerea sub control a riscului”; 
 
Obiectivele stabilite prin politica în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale cât şi prin politica de prevenire a accidentelor majore şi prin sistemul de 
management al securităţii trebuie să se regăsească şi în Programul de management de 
SSM-SU şi mediu. 

În Programul de management de SSM-SU şi mediu trebuie nominalizaţi responsabili 
pentru fiecare obiectiv. Aceştia urmăresc indicatorii măsurabili din programul de 
management cu frecvenţa prevăzută în acest document şi raportează situaţia valorilor 
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obţinute la reprezentantul managementului pentru sistemul de management integrat în 
vederea centralizării acestora.  

În funcţie de evoluţia acestor indicatori, reprezentantul managementului pentru 
sistemul de management integrat împreună cu responsabilii de obiective completează în 
Programul de management rubrica referitoare la stadiul acţiunilor menite să conducă la 
realizarea obiectivelor. 

Situaţia centralizată a valorilor indicatorilor constituie data de intrare pentru analiza anuală 

efectuată de management, fiind inclusă în raportul de analiză a managementului. În cadrul analizelor 

respective se prezintă evoluţia obiectivelor şi, dacă este cazul, şi întârzierile / cauzele nerealizării. 

 
Procedura P.MM-4.3-01 „Activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale” are drept scop instituirea de măsuri privind promovarea 
îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. 

Desfăşurarea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale se realizează prin întreprinderea următoarelor acţiuni: 

1. Elaborarea planului anual / lunar al activităţilor pentru sănătate şi securitate în 
muncă pe baza evaluării riscului global pe locul de muncă; 

2. Elaborarea listelor de verificare a activităţilor SSM-SU; 
3. Efectuarea controalelor pe linie de mediu şi SSM-SU (întocmirea proceselor 

verbale de control); 
4. Stabilirea deficienţelor constatate şi propunerea de măsuri pentru remedierea lor 

(întocmirea programului de măsuri); 
5. Actualizarea Programului de management SSM-SU şi mediu. 
 
Responsabilii managementului de SSM şi mediu (responsabilul cu sistemul de 

management pentru securitate şi sănătate în muncă şi responsabilul cu managementul de 
mediu) asigură: 

- elaborarea planului de prevenire şi protecţie; 
- elaborarea listelor de verificare: check-list; 
- stabilirea cauzelor deficienţelor constatate în urma verificărilor; 
- elaborarea programului de măsuri pentru înlăturarea deficienţelor; 
- atingerea indicatorilor de performanţă. 
Reprezentantul conducerii pentru managementul integrat asigură compararea 

rezultatelor procesului, obţinute prin audituri interne cu indicatorul de performanţă. 
 
Procedura P.MM-4.4-06 „Ţinerea sub control a situaţiilor de urgenţă şi raportarea 

accidentelor majore” are drept scop definirea modalităţii de acţiune în situaţii de urgenţă şi 
de înregistrare a situaţiilor de urgenţă. 

Persoana care a sesizat situaţia de urgenţă anunţă telefonic dispeceratul. 
Dispeceratul asigură: 

- preluarea şi înregistrarea apelurilor telefonice legate de situaţia de urgenţă; 
înregistrarea apelurilor se face în „Registrul de apeluri”; 

- contactarea şi anunţarea urgentă a Celulei pentru Situaţii de Urgenţă a 
FABRICII DE PULBERI S.A. Făgăraş. 

Responsabilul de mediu asigură: 
- înregistrarea situaţiei de urgenţă (întocmeşte „Notificarea”); 
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- raportarea către instituţiile cu responsabilităţi în domeniul mediului; 
- gestionează rapoartele de intervenţie.  

Celula pentru Situaţii de Urgenţă: 
- integrează şi coordonează prin COAT acţiunile de limitare a efectelor situaţiei 

de urgenţă şi înlăturarea; 
- aplică măsurile operative urgente de protecţie şi intervenţie stabilite pentru tipul 

de risc; 
- decide intervenţia externă; 
- dispune înştiinţarea şi alarmarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor 

economici şi populaţiei care pot fi afectate. 
COAT: 

- coordonează funcţiile de sprijin potrivit prevederilor legale şi regulamentelor 
elaborate; 

- monitorizează situaţia de urgenţă produsă pe raza unităţii şi informează despre 
evoluţia acestora; 

- asigură transmiterea operativă a hotărârilor şi dispoziţiilor de intervenţie a 
forţelor şi mijloacelor proprii sau celor sosite în sprijin. 

 
La sfârşitul intervenţiei se întocmeşte „Raportul de Intervenţie” şi „Procesul verbal de 

intervenţie”. 
 
Procedura P.MC-5.5-01 „Comunicarea internă” documentează modul în care se 

realizează comunicarea internă în cadrul societăţii cu influenţă asupra eficacităţii sistemului 
de management. 

Scopul procedurii de comunicare internă este să asigure: 
- o comunicare eficientă a informaţiilor şi implicarea deplină a angajaţilor, 

utilizarea abilităţilor lor pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii proceselor şi 
produselor organizaţiei, menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
înconjurător precum şi pentru menţinerea unui nivel de securitate şi sănătate 
ridicat în interiorul organizaţiei. 

- satisfacerea cerinţelor, nevoilor şi aşteptărilor clienţilor şi părţilor interesate, 
menţinând şi îmbunătăţind SMI aplicat. 

Obiectivele procesului comunicării sunt următoarele: 
- Identificarea cerinţelor părţilor interne în vederea elaborării politicii 

managementului; 
- Informarea părţilor interesate cu aspecte privind organizarea societăţii 

prezentate în organigramă, ROF şi în statele de funcţii (fiecare funcţie este astfel 
definită încât să rezulte clar care sunt legăturile ierarhice şi responsabilităţile 
fixate pentru exercitarea ei). 

- Informarea tuturor salariaţilor asupra angajamentului managementului la cel mai 
înalt nivel pentru dezvoltarea şi implementarea sistemului de management  
precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia. 

- Informarea tuturor salariaţilor asupra politicii managementului obiectivelor şi 
ţintelor în domeniul calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă, 
implementării strategiei de realizare a acestora. 
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- Documentarea procedurilor sistemului de management al calităţii abordate ca 
proiecte de proces. 

- Stabilirea şi ţinerea sub control a tendinţelor proceselor operaţionale din 
organizaţie; Interpretare sugestii de îmbunătăţire a comunicării. 

- Schimbul de informaţii între interfeţele organizatorice şi tehnice. 
- Străpungerea barierelor între proprietarii de proces, furnizorii şi clienţii interni ai 

proceselor (implementarea politicii şi atingerea obiectivelor).  
- Prevenirea accidentelor de muncă a bolilor profesionale şi a incidentelor de 

mediu. 
- Construirea bazei culturii calităţii prin educarea şi instruirea angajaţilor pentru: 

înţelegerea politicii managementului şi aderarea la această politică, iniţierea 
implicării şi responsabilizării întregului personal, creşterea profesionalismului, 
crearea unui mediu pozitiv în organizaţie, care să permită obţinerea de satisfacţii 
din muncă prestată. 

 
Prin procedura P.MS-4.4-06 „Ţinerea sub control a riscului” se descrie modalitatea de 

desfăşurare a inspecţiilor de SSM. Inspecţiile de SSM au drept scop înlăturarea 
neconformităţilor, respectiv limitarea riscului. 

Desfăşurarea inspecţiilor de SSM se realizează după următorii paşi: 
1. Planificarea anuală şi lunară a activităţii de monitorizare a riscului 
Şeful Serviciului SSM-SU-PM întocmeşte Planul de prevenire şi protecţie şi Planul 

anual de controale SSM şi SU (conform Anexei 3 la P.MS-4.4-06). 
2. Pregătirea inspecţiei: definirea obiectivelor, domeniului, întinderii inspecţiei. 
Pe baza Fişelor de evaluare a riscurilor locului de muncă cod F-013-05-F, planului 

lunar de activitate, legislaţiei Şeful Serviciului SSM-SU-PM întocmeşte Check – list (conform 
Anexei 4 la P.MS-4.4-06). 

3. Desfăşurarea inspecţiei: vizitarea locurilor de muncă, notarea constatărilor, 
4. Întocmire act control: constatări, măsuri (Actul de control - conform Anexei 1 la 

P.MS-4.4-06 şi Planul de măsuri se întocmesc de către Şeful Serviciului SSM-SU-PM şi se 
înaintează Directorului general pentru aprobare şi Directorului Tehnic Producţie - 
Conservare pentru avizare). 

5. Difuzarea actului de control (aprobat) către secţii şi / sau servicii inspectate; 
6. Verificarea realizării măsurilor stabilite 

 
Conducerea societăţii a stabilit, documentat şi implementat procedurile: 

 P.MC-8.3-01 „Controlul produsului neconform”; 
 P.MC-8.5-01 „Îmbunătăţirea continuă”; 
 P.MC-8.5-02 „Acţiune corectivă”; 
 P.MC-8.5-03 „Acţiune preventivă”. 

 
Procedura P.MC-8.3-01 „Controlul produsului neconform” documentează modul în 

care societatea realizează managementul procesului de control al produsului neconform cu 
cerinţele, astfel încât să se asigure că produsul neconform este identificat şi ţinut sub control 
şi este prevenită utilizarea sau livrarea neintenţionată a acestuia. 

„Fişa de neconformitate”, cod: F-003-04-F (Anexa 1 la P.MC-8.3-01), se utilizează 
pentru înregistrarea neconformităţilor constatate. Această fişă se înregistrează în “Registru 
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de evidenţă Fişe de neconformitate” (Anexa 2 la P.MC-8.3-01) de către şeful Comisiei de 
Îmbunătăţire a Calităţii. Acest registru se arhivează în “Dosarul Fişelor de neconformitate” 
existent în fiecare compartiment. 

 
Procedura P.MC-8.5-01 „Îmbunătăţirea continuă” documentează modul în care 

societatea abordează efectuarea îmbunătăţirii continue a proceselor, necesară creşterii 
eficacităţii şi eficienţei proceselor organizaţiei. 

Paşii urmaţi în cadrul procesului de îmbunătăţire continuă sunt următorii: 
1. analiza elementelor de intrare şi identificarea proceselor ce se îmbunătăţesc; 
2. analiza procesului; 
3. planificarea procesului de îmbunătăţire (elaborarea programului de 

îmbunătăţire); 
4. implementarea îmbunătăţirii; 
5. verificarea procesului de îmbunătăţire; evaluarea efectelor (problema şi cauzele 

primare au fost eliminate? efectele acesteia au scăzut? soluţia funcţionează? 
obiectivul de îmbunătăţire a fost îndeplinit?) 

6. în cazul în care procesul a fost îmbunătăţit se trece la revizuirea procedurii de 
funcţionare a procesului. 

 
Procedurile P.MC-8.5-02 „Acţiune corectivă” şi P.MC-8.5-03 „Acţiune preventivă” 

documentează modul în care organizaţia realizează managementul procesului de iniţiere, 
implementare şi urmărire a acţiunilor corective / preventive astfel încât să se asigure: 

- eliminarea cauzelor neconformităţilor (neconformităţilor potenţiale); 
- prevenirea reapariţiei în timp a neconformităţilor;  
- eliminarea posibilelor situaţii nedorite. 

Paşii urmaţi în cadrul procesului de iniţiere, implementare şi urmărire a acţiunilor 
corective sunt următorii: 

1. analiza preliminara a neconformităţii / identificarea neconformităţii potenţiale; 
2. evaluarea necesităţii acţiunilor corective / preventive; 
3. în cazul necesităţii de acţiuni corective / preventive se constituie şi se convoacă 

Comisia de Îmbunătăţire a Calităţii (CIC); 
4. analiza neconformităţii; 
5. determinarea cauzelor neconformităţii; 
6. determinare acţiune corectivă / identificare acţiune preventivă; 
7. implementare acţiune corectivă / preventivă; 
8. înregistrarea rezultatelor acţiunii întreprinse; 
9. analiza eficienţei acţiunilor corective / preventive întreprinse (în cazul în care 

acţiunea corectivă întreprinsă nu este eficientă se reiau paşii începând cu 
punctul 4 / punctul 6). 

„Fişa de acţiuni corective”, cod: F-010-04-F şi „Fişa de acţiuni preventive”, cod: F-
011-04-F se întocmesc de către CIC şi/sau responsabilul cu managementul integrat pe 
compartiment şi se aprobă de către RMI. Semestrial, dosarul cu fişe de acţiuni corective se 
înaintează spre analiză compartimentului Managementul Calităţii. 

„Programul de implementare acţiune corectivă” şi Programul de implementare 
acţiune preventivă” (netipizate), se întocmesc de funcţia desemnată pentru implementarea 
acţiunii corective / preventive.  
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„Programul de implementare acţiune corectivă” se îndosariază împreună cu Fişa de 
acţiuni corective în Dosar Fişelor de acţiuni corective de către responsabilul cu 
managementul integrat pe compartiment. 

Programul de implementare acţiune preventivă” se îndosariază împreună cu Fişa de 
acţiuni preventive în Dosar Fişelor de acţiuni preventive de către responsabilul cu 
managementul integrat pe compartiment. 
 

1.2.7. Audit şi revizuire 
 
În afară de monitorizarea performanţei conducerea societăţii S. FABRICA DE 

PULBERI S.A. Făgăraş 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 S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş va elabora şi utiliza 

un plan de audit. Acest plan va fi verificat de către managementul de vârf şi trebuie să 
cuprindă următoarele puncte: 

- Zonele şi activităţile care vor trebui supuse auditului, 
- Frecvenţa realizării auditului pentru sectorul respectiv, 
- Persoanele responsabile pentru fiecare audit, 
- Resurse şi personalul necesare pentru realizarea fiecărui audit, prin considerarea 

cunoştinţelor de specialitate necesare, a independenţei faţă de societate şi a suportului 
tehnic, 

- Protocoalele de audit ce vor fi folosite (care pot conţine formulare, liste, interviuri 
deschise, observaţii), 

- Modalităţile de raportare ale rezultatelor auditului, 
- Modalităţile de utilizare ulterioară (utilizarea auditului pentru îmbunătăţirea 

sistemului de management al securităţii), 
- Persoanele responsabile pentru administrarea sistemului de audit. 
 
Auditul va fi realizat de auditori independenţi, autorizaţi legal şi care au făcut dovada 

experienţei şi competenţei de realizare a auditului; societatea alocă toate resursele 
materiale şi personalul necesar. Raportul auditului se va face în scris şi va conţine 
procedurile, standardele şi referinţele utilizate, metodologia de lucru, investigaţiile şi 
măsurătorile efectuate, concluzii şi recomandări. 
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Procedura P.MC-8.2-01 „Auditul intern” documentează modul în care FABRICA DE 
PULBERI S.A. Făgăraş realizează managementul procesului de audit intern. 

Datele de intrare pentru acest proces sunt: 
- rapoartele de audit din anul precedent; 
- structura organizatorică (organigrama şi regulament de organizare şi funcţionare); 
- lista proceselor din societate. 
 
Etapele procesului de audit intern sunt prezentate în continuare: 
1. Planificarea auditurilor interne 
Compartimentul Managementul Calităţii elaborează “Programul anual de audit intern” 

cod: F-005-04-F (Anexa 1 la P.MC-8.2-01). Acest program este avizat de şeful 
compartimentului Managementul Calităţii, acesta prezentându-l spre aprobare la Directorul 
general al societăţii. 

Modificarea “Programului anual de audit intern” se face de către şeful 
compartimentului Managementul Calităţii în baza unui raport scris, sau prin decizie internă, 
aprobată de Directorul general al societăţii. Modificarea programului se comunică tuturor 
părţilor interesate, prin difuzarea unui exemplar al raportului de modificare aprobat sau prin 
decizie internă de iniţiere a auditului. 

2. Iniţierea auditului 
Şeful compartimentului Managementul Calităţii propune componenţa echipei de audit 

şi auditorul şef. Membrii echipei de audit sunt instruiţi prin studierea documentelor 
disponibile, aplicabile auditatului. 

Auditorul şef stabileşte contactul iniţial cu responsabilul cu managementul integrat pe 
compartimentul auditat, comunicând programul auditului, obiectivele, componenţa echipei 
de audit. 

3. Pregătirea auditului 
Auditorul şef elaborează “Planul de audit intern” cod: F-006-04-F (Anexa 2 la  

P.MC-8.2-01), consultând auditorii care fac parte din echipa sa şi îl prezintă spre aprobare 
reprezentantului managementului pentru sistemul de management integrat. 

Auditorul şef alocă responsabilităţile în cadrul echipei de audit. 
Auditorul şef şi echipa de audit elaborează documentele de lucru: formulare pentru 

raportul de neconformităţi şi raportul de audit intern. 
4. Efectuarea auditului 
În şedinţa de deschidere auditorul şef prezintă planul de audit intern, echipa de audit, 

obiectivele auditului, metodele ce vor fi utilizate şi orice alte condiţii ale auditului. 
Echipa de audit colectează dovezi prin metodele specifice auditului calităţii. 

Observaţiile auditului sunt documentate şi analizate de către echipa de audit, eventual în 
cadrul unor şedinţe intermediare, precum şi de către auditorul şef împreună cu 
reprezentantul conducerii auditatului. 

Observaţiile asupra neconformităţilor se înregistrează în “Raportul de neconformităţi” 
cod: F-007-04-F (Anexa 3 la P.MC-8.2-01). 

În şedinţa de închidere auditorul şef prezintă conducerii auditatului observaţiile 
referitoare la neconformităţile, observaţiile şi concluziile echipei de audit. 

Auditorul şef elaborează “Raportul de audit intern” cod: F-008-04-F (Anexa 4 la 
P.MC-8.2-01). Acesta prezintă, spre analiză, luare la cunoştinţă şi semnare “Raportul de 
audit intern” la reprezentantului managementului pentru sistemul de management integrat 
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şi la şeful compartimentului auditat, după care îl predă la şeful compartimentului 
Managementul Calităţii. 

5. Acţiuni corective 
Dacă se apreciază ca neconformităţile constatate trebuie tratate prin acţiuni 

corective, se completează cu propuneri în “Raportul de neconformităţi”, sunt aduse la 
cunoştinţa reprezentantului managementului pentru sistemul de management integrat şi se 
iniţiază procesul “Acţiune corectivă” (procedura P.MC-8.5-02). 

Reprezentantul managementului calităţii în Comisia de Îmbunătăţire a Calităţii 
completează “Raportul de neconformităţi” cu acţiunile corective şi preventive stabilite. 

Reprezentantul managementului calităţii stabileşte componenţa Comisiei de 
Îmbunătăţire a Calităţii şi convocarea ei. 

Comisia de Îmbunătăţire a Calităţii este compusă din responsabilul cu managementul 
integrat pe compartiment, şeful comp. Cercetare - Microproducţie, Inspecţia Calităţii, alte 
persoane în funcţie de neconformităţile constatate. 

Această comisie: 
- analizează cauzele care au generat neconformităţile, propune acţiuni corective 

precum şi măsuri de sancţionare (după caz); 
- poate propune reinstruirea şi/sau reexaminarea personalului muncitor sau TESA 

(Tehnic, Economic şi Socio-Administrativ) de la locurile de muncă unde s-au 
înregistrat neconformităţile. 

Şeful compartimentului Managementul Calităţii organizează urmărirea aplicării 
acţiunilor corective şi preventive şi evaluarea eficienţei acestora prin audituri interne 
neplanificate şi completează cu observaţiile sale “Raportul de audit intern” întocmit anterior. 

Responsabilul cu managementul integrat pe compartimentul auditat se asigură că 
sunt întreprinse, fără întârziere nejustificată, orice corecţii şi acţiuni corective necesare 
pentru eliminarea neconformităţii detectate şi a cauzelor acestora. 

La “Raportul de neconformităţi” se anexează rapoarte cu precizări şi detalii referitoare 
la rezultatele verificărilor efectuate în perioada de urmărire a aplicării acţiunii corective, 
precum şi referitoare la eficacitatea acţiunilor corective aplicate. 
 

Evaluare 
Rezultatele monitorizării performanţei şi ale auditului vor fi evaluate de către 

conducerea societăţii cu scopul de a stabili dacă conceptul de securitate şi sistemul de 
management al securităţii sunt concludente şi eficiente. 

Evaluarea rezultatelor verificării trebuie să ofere indicii privind necesitatea de a 
modifica sau nu conceptul de securitate şi obiectivele propriu-zise ale acestuia.  

Dintr-un alt punct de vedere evaluarea va determina repartiţia resurselor pentru 
implementarea modificărilor atât la nivelul organizării cât şi la cel al tehnologiei prin 
respectarea standardelor şi a cadrului legislativ. 

Aceasta corespunde procesului continuu de îmbunătăţire. 
Conducerea societăţii FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş va stabili următoarele: 

- persoanele responsabile în cadrul conducerii întreprinderii, 
- termene limită, 
- documentarea, inclusiv distribuirea raportului, 
- urmărirea implementării măsurilor, 
- consemnarea modificărilor. 
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Adoptarea şi implementarea procedurilor de evaluare sistematică periodică, a politicii 
de prevenire a accidentelor majore, precum şi a oportunităţii şi eficienţei sistemului de 
management al securităţii, revizuirea documentată a performanţei politicii şi a sistemului de 
management al securităţii, precum şi actualizarea acestuia se fac de către conducerea 
societăţii prin analiza la cel mai înalt nivel. 

Verificări şi evaluări sistematice 
Eficacitatea măsurilor luate este verificată printr-o evaluare sistematică a: 

- perturbărilor procesului normal; 
- accidentelor de muncă, precum şi a accidentelor incipiente; 
- rezultatelor controalelor, auditurilor interne şi externe. 

În mod regulat, au loc în sectoarele, respectiv secţiile relevante pentru producţie şi 
legate de aceasta, convorbiri (având ca punct pe ordinea de zi securitatea muncii), precum 
şi audituri ale calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 

Serviciul securitatea muncii, situaţii de urgenţă, mediu întocmeşte o statistică anuală 
a accidentelor/incidentelor (modul de desfăşurare a accidentelor, daunele produse 
componentelor instalaţiilor, scurgerea de substanţe periculoase). Această statistică este 
examinată, copiată şi introdusă într-un centralizator de către fiecare cadru de conducere 
competent. Aceste rapoarte sunt discutate în şedinţele Comitetului de sănătate şi securitate 
în muncă. 

 
Procedura P.MC-5.6-01 „Analiza efectuată de management” documentează procesul 

de analiză a Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu-sănătate şi securitate 
ocupaţională) – SMI, din organizaţie, la nivelul conducerii acesteia, precum şi 
responsabilităţile funcţiilor implicate în menţinerea şi îmbunătăţirea lui. 

 
Obiectul acestor analize îl constituie: 

- asigurarea că sistemul de management integrat este eficace; analiza 
trebuie să includă evaluarea oportunităţilor de îmbunătăţire şi necesitatea 
de schimbare în sistemul de management inclusiv politica şi obiectivele. 

SMI al organizaţiei este analizat de managementul de la cel mai înalt nivel, cel puţin 
odată pe semestru, de regulă în prima decadă a semestrului următor, sau ori de câte ori 
este necesar la solicitarea Directorului General sau reprezentantul managementului pentru 
sistemul de management integrat (RMI). 

RMI este o persoană din rândul managementului de la cel mai înalt nivel, care 
îndeplineşte cerinţele din standardele de referinţă. RMI este numit prin decizie a Directorului 
General şi dispune de autoritatea şi libertatea organizaţională pentru rezolvarea problemelor 
referitoare la calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională. 

La analiza SMI participă membrii: 
- Comitetului de direcţie; 
- RMI; 
- şeful compartimentului managementul calităţii; 
- şeful compartimentului Cercetare-microproducţie, Inspecţia calităţii; 
- şeful compartimentului securităţii muncii - situaţii de urgenţă, mediu; 
- responsabilul de mediu; 
- precum şi invitaţi, după caz. 
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Elemente de intrare ale analizei 
Elementele de intrare ale analizei efectuată de management trebuie să includă 

informaţii referitoare la:  
a) rezultatele auditurilor; 
b) feed- back-ul de la client, comunicarea cu terţi; 
c) performanţa proceselor (calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională) 

şi conformitatea produsului; 
d) stadiul acţiunilor corective şi preventive, respectiv stadiul investigărilor 

incidentelor; 
e) acţiuni de urmărire de la analizele efectuate de management anterior; 
f) schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management; 
g) recomandări pentru îmbunătăţire. 

 
Elemente de ieşire ale analizei 
În urma analizei efectuată de management se emite o hotărâre a Comitetului de 

Direcţie (CD), care trebuie să includă obiective şi responsabilităţile îndeplinirii acestora, 
privind: 

a) îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management integrat şi a proceselor sale; 
b) îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului şi necesitatea de resurse. 
Analiza SMI efectuată de managementul de la cel mai înalt nivel necesită elaborarea 

în prealabil a: 
- raportului calităţii; 
- raportului inspecţiei calităţii; 
- raportului mediului; 
- raportului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 
Raportul calităţii elaborat de şeful compartimentului managementul calităţii şi verificat 

de către RMI cuprinde informaţii despre: 
- situaţia realizării “Programului de emitere/revizuire a procedurilor SMI” 
- situaţia realizării auditului intern; 
- rezultatele auditurilor interne; 
- stadiul realizării Programelor de acţiuni corective / preventive; 
- informare asupra realizării acţiunilor de urmărire de la analizele efectuate de 

management anterior; 
- performanţa proceselor şi conformitatea produselor; 
- propuneri de schimbări care ar putea să influenţeze sistemul de management 

al calităţii; 
- recomandări pentru îmbunătăţire. 

Raportul inspecţiei calităţii elaborat de şeful compartimentului Cercetare-
microproducţie, Inspecţia calităţii şi verificat de către RMI cuprinde informaţii despre: 

- situaţia neconformităţilor la recepţia produselor aprovizionate şi/sau furnizate de 
client; 

- situaţia neconformităţilor constatate la inspecţiile şi încercările efectuate la 
produsele realizate; 

- stadiul rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor şi a rapoartelor clienţilor referitoare la 
neconformităţile produselor şi în general orice probleme referitoare la feed-
back-ul de la client; 
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- propuneri. 
Raportul mediului elaborat de responsabilul de mediu şi verificat de către RMI 

cuprinde informaţii despre: 
- comunicarea cu părţile externe interesate, inclusiv reclamaţiile; 
- performanţa de mediu a organizaţiei; 
- măsura în care obiectivele şi ţintele au fost îndeplinite; 
- acţiuni de urmărire din precedentele analize efectuate de management; 
- schimbarea împrejurărilor, inclusiv dezvoltări ale cerinţelor legale şi a celor 

referitoare la aspectele de mediu; 
- recomandări pentru îmbunătăţire. 

Raportul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale elaborate de responsabilul cu sănătatea 
şi securitatea ocupaţională şi verificat de către RMI cuprinde informaţii despre: 

- comunicarea relevantă cu părţile externe interesate, inclusiv reclamaţiile; 
- performanţele organizaţiei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 
- măsura în care au fost îndeplinite obiectivele; 
- stadiul investigărilor incidentelor, acţiunilor corective şi preventive; 
- acţiuni de urmărire de la analizele anterioare efectuate de management; 
- modificarea circumstanţelor, inclusiv evoluţia cerinţelor legale şi a altor cerinţe 

referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională; 
- recomandări pentru îmbunătăţire. 

Rapoartele analizei SMI sunt prezentate participanţilor la analiza SMI de către RMI. 
Informaţii asupra materialelor prezentate, a conţinutului discuţiilor care au loc pe marginea 
acestora precum şi a hotărârilor luate cu această ocazie, sunt consemnate în “Procesul 
verbal de şedinţă”. 

Documentele de ieşire de la analiza efectuată de management sunt următoarele: 
- Hotărârea Comitetului de Direcţie, cod: F-012-04-F (Anexa 4 la P.MC-5.6-01) care 

cuprinde obiective referitoare la: 
 documentarea, implementarea şi menţinerea SMI în raport cu condiţiile 

din standardele de referinţă adoptate; 
 îmbunătăţirea eficacităţii SMI şi a proceselor sale; 
 îmbunătăţirea produsului în raport cu cerinţele clientului; 
 necesitatea de resurse. 

- Programe de acţiuni corective şi preventive, cod: F-024-01-F (Anexa 2 la P.MC-
5.6-01); 

Datele de ieşire sunt întocmite de către secretar, avizate de către RMI şi aprobate de 
către Directorul General al societăţii. 

 
Societatea S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş, dovedeşte, prin prezentul 

concept privind prevenirea accidentelor majore, că măsurile actuale, de natură tehnică şi 
organizatorică, de prevenire şi limitare a efectelor accidentelor majore, sunt adecvate şi 
suficiente şi vor garanta o exploatare sigură a depozitului. 
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Cap. 2. PREZENTAREA MEDIULUI ÎN CARE ESTE 
SITUAT OBIECTIVUL 

 
 

 2.1. Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia 
 

2.1.1. Localizarea geografică 
 
Depozitul Dejani este situat în comuna Recea, jud. Braşov, pe valea pârâului  Dejani, 

la cca. 200 m de acesta şi la cca. 300 m de drumul judetean 104 C. 
Faţă de platforma S.Fabrica de Pulberi S.A. Fagaraş, depozitul Dejani este situat la 

circa 20 de km. 
 Este delimitat la NE, NV şi SV de terenuri aparţinând persoanelor fizice care au 

dobândit titluri de proprietate conform Legii 18/1991, iar la SE de pădurea Composesoratului 
Silvic Recea. 

Depozitul Dejani a fost construit în perioada 1967 – 1970. 
Incinta depozitului are în imediata apropiere terenuri împădurite, primele construcţii 

particulare se situează la o distanţă de cca. 0, 110 km, spre sud -vest. 
Suprafaţa totală ocupată de Depozitul de explozivi Dejani este de 18,0617 ha, din 

care 0,43 ha este ocupată cu clădiri. Fabrica de Pulberi Făgăraş deţine Certificat de atestare 
a dreptului de proprietate asupra terenurilor Seria M03 nr. 8390 pentru Depozitul Dejani. 

Cea mai mare parte a vecinătăţilor depozitului sunt reprezentate de fâneţe şi păduri. 
Accesul la depozit se face din drumul judeţean Făgăraş - Recea (104 C). 
Traseul pentru forţele de intervenţie în caz de urgenţă pe amplasamentul depozitului 

Dejani: centrul municipiului Făgăraş - Str. 13 Decembrie - drumul judeţean Făgăraş - Recea, 
drumul comunal Recea-Dejani. 

  
Planul de încadrare în zonă al obiectivului Depozit de materiale explozive Dejani 

se prezintă Anexa 5. 
Depozitul este organizat astfel: 
- teritoriu tehnic (depozit propriu-zis) împrejmuit cu un gard de sârmă ghimpată înalt 

de 2 m. Pe acest amplasament sunt: 12 magazii autorizate cu capacitatea maximă de 100 
to.echivalent TNT şi o magazie autorizată cu capacitatea maximă de depozitare de 12 
to.echivalent TNT (magazia nr. 13), instalaţii contra incendiilor, instalaţii de paratrăsnet 
contra descărcărilor atmosferice, punct control la casă poartă. 

Magaziile sunt amplasate pe două nivele diferite, cele de mai sus în coasta 
versantului, iar magaziile1,2,9,10,11,12 într-o zonă complet împădurită.  

Magaziile 3,4,5,6,7,8 sunt sitiuate la poale, pe un teren aproape plan.  
Primele magazii: 3,4,5 sunt amplasate la 300 m de drumul judeţean. Celelalte 

magazii s-au amplasat la minim 93 m distanţă între ele.  
Fiecare magazie s-a prevăzut cu valuri de pământ, distanţa de la piciorul talazului 

până la magazie fiind de 3m. Înălţimea valurilor este cu 1,5 m peste cornişa magaziei. 
Coronamentul valurilor de pământ s-a proiectat de 1m lăţime, ca să asigure 

protejarea reciprocă a magaziilor din jur. 
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Circulaţia în depozit se face pe drumuri interioare cu fir simplu de circulaţie (3,5m 
lăţime) în circuit închis şi o platformă de descărcare - încărcare în dreptul fiecărei magazii 
la rampă, în aşa fel încât să poată trece o altă maşină, pe când alta staţionează la rampă. 

Evacuarea apei se face prin şanţuri la nivelul terenului, iar la 10-12 m de acostament 
este prevăzut un şanţ de gardă care va colecta apele rezultate din ploile torenţiale. 

Împrejmuirea teritoriului tehnic s-a făcut la distanţa de 40m de la peretele fiecărei 
Magazii. 

- teritoriu administrativ aflat la cca 300 m de teritoriul tehnic, pe care sunt amplasate 
clădiri grup social administrativ, anexe sociale pentru personalul de deservire.  

- zona de pază are are un culoar lat de 3 metri pe tot perimetrul depozitului şi se 
utilizează pentru circulaţia patrulelor de jandarmi. Este împrejmuită cu gard de sârmă 
ghimpată, înalt de 2m. 

- Zona interzisă a fost proiectată pe o lăţime de 50 m de la gardul zonei de pază. 
 

2.1.2. Descrierea zonelor din vecinătatea amplasamentului  
 

Depozitul de materiale explozive Dejani este situat în comuna Recea, sat DEJANI, 
judeţul BRAŞOV, la circa 20 Km de platforma societăţii şi este punct de lucru al C.N. 
ROMARM S.A. – S.Fabrica de Pulberi S.A.Făgăraş. 

Depozitul este delimitat la NE, NV şi SV de terenuri aparţinând persoanelor fizice 
care au dobândit titluri de proprietate conform Legii 18/1991. La SE este delimitat de 
pădurea Composesoratului Silvic Recea. În satul Dejani, fiind situat într-o zonă cu potenţial 
turistic, s-a dezvoltat turismul rural. Primele locuinţe în imediata vecinătate a depozitului de 
materiale explozive sunt situate la cca. 105-110 m de zona împrejmuită a depozitului. Planul 
de încadrare în zonă al obiectivului este prezentat în Anexa 5. 
 Amplasamentul depozitului este situat în cadrul  în intregime în interiorul sitului 
ROSPA0098 - Piemontul Făgăraş.  De asemenea cea mai mare parte a amplasamentului 
depozitului este situată în ROSCI0122 - Munţii Făgăraş. 
 

Personalul aflat pe amplasamentul depozitului de materiale explozive Dejani  
Numărul maxim de persoane existente la un moment dat pe amplasament este de 

14, format din echipa de jandarmi care asigură paza obiectivului, şeful de depozit şi echipa  
de lucru. 

  

Zonele locuite în apropierea depozitului de materiale explozive Dejani 

Localităţile situate în jurul depozitului de materiale explozive Dejani pe o rază de 5 
km sunt prezentate în Tabelul 1. 

       Tabelul 1 

Localitate / Obiectiv 
Distanţa în km faţă de 
Depozitul de materiale 

explozive 
Localizare Populaţie 

Dejani 1,8 km N 522 locuitori 

Recea 3,8 km N 900 locuitori 

Gura Văii  4 km N - V 426 locuitori 
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Localitate / Obiectiv 
Distanţa în km faţă de 
Depozitul de materiale 

explozive 
Localizare Populaţie 

Breaza  3,7km  V 533 locuitori 

Lisa 6,6km V 1692 locuitori 

 
În jurul depozitului de materiale explozive Dejani nu sunt operatori economici care să 

desfăşoare activităţi. 
 

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

 zonă de locuinţe şi pensiuni turistice, cca. 105 -110 m de la depozit până la 
primele locuinţe; 

 unitatea militară de jandarmi la cca. 0,350 km; 
 Păstrăvăria Dejani, la cca. 1 km; 
 Mănăstirea Dejani, la cca. 3 Km. 
 
Căile de comunicaţie  
Accesul la depozit se face din drumul judeţean Făgăraş - Recea (104 C). 
Traseul pentru forţele de intervenţie în caz de urgenţă pe amplasamentul depozitului 

Dejani: centrul Municipiului Făgăraş - Str. 13 Decembrie - drumul judeţean Făgăraş- Recea, 
drumul comunal Recea-Dejani (73). 

 
C.N. ROMARM S.A.  – S. Fabrica de Pulberi SA Făgăraş pune la dispoziţia celor 

interesaţi informaţii privind natura pericolelor de accidente majore care pot avea loc pe 
amplasament, inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului.  

Documentul întocmit de societate se intitulează „Informaţii care trebuie comunicate 
publicului în caz de accidente majore” şi este prezentat în Anexa 2. Acesta este întocmit 
conform anexei nr. 6 din Legea 59/2016. 
 

2.1.3. Scurt istoric 
 

      Depozitul s-a construit în perioada 1967-1970. La baza proiectului de execuţie stă 
STE IR-126 întocmit de IPRAN Bucureşti şi avizat de CSP cu aviz nr.0160393 din 
17.09.1966. 

 

2.1.4. Topografie 
 

 Suprafaţa totală ocupată de depozit este de 18,0617 ha, din care suprafaţa construită 
este 0,43 ha. 
 În incinta depozitului există drumuri pietruite, alei, trotuare, diguri betonate, canale, 
podele, conducte de apă, linii electrice subterane, spaţii verzi. 
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Satul Dejani este localizat pe hartă la 45o43′ Nord, 24o56′ Est; administrativ face parte 
din comuna Recea şi se află poziţionat: 

- la 16 km sud de Făgăraş; 
- la aproximativ 3 km de marginea pădurii ce coboară din abruptul masiv muntos al 

Munţilor Făgăraş; 
- în stânga râului Dejani; 
- de-a lungul şoselei care uneşte Făgăraşul cu Valea Dejanului şi mânăstirea 

Dejani, continuând apoi ca drum forestier până adânc în coasta muntelui. 
Comuna Recea, geografic, se încadrează în depresiunea Făgăraşului sau Ţara 

Oltului, care la rândul ei face parte din lanţul de depresiuni de margine ale Podişului 
Transilvaniei, făcând legătura între masivul Făgăraşului pe de o parte şi Podişul Târnavelor, 
pe de altă parte.  
          Comuna Recea este aşezată în sud-estul judeţului Braşov la o distanţă de 78 km de 
Braşov  şi la 13 km de cel mai apropiat oraş, Făgăraş; comuna se învecinează la est cu 
comuna Hirşeni, la nord cu comuna Beclean, la vest cu comunele Lisa şi Voila, iar la sud cu 
limita judeţului Argeş.  

Teritoriul comunei cuprinde o suprafaţă de 162 km2, din care vatra satelor 468 ha, 
teren arabil 4163 ha, fâneţe 1723 ha, păşuni 3808 ha, livezi 258 ha şi păduri 5654 ha. 

Administrativ, comuna este compusă din 7 sate:  Recea, Berivoi, Dejani, Gura Văii, 
Săsciori, Săvăstreni, Iaşi. 

De asemenea, există în special în zona montană suprafeţe întinse de pădure formate 
în special din făgete şi amestecuri de fag cu răşinoase. Munţii au o înălţime medie, cel mai 
impozant fiind masivul Taga, cu o înălţime de 1648 m. 

Obiectivul analizat este amplasat în situl de protecţie avifaunistică ROSPA0098 
Piemontul Făgăraş. 

 
Depresiunea Făgăraşului pătrunde în judeţul Braşov cu partea sa estică, cuprinsă 

între Valea Gârlăţelu (la vest de oraşul Victoria) şi marginea vestică a Persanilor Sudici. 
Aceasta are aspectul unei câmpii aluvio - proluviale largi, cu lunci, terase şi glacisuri 

piemontane, dezvoltate mai mult pe stânga Oltului. 
Trecerea de la culmile montane marginale, corespunzătoare suprafeţei carpatice de 

bordură către relieful coborât al şesului aluvial se realizează prin intermediul a două nivele 
de umeri, ce apar cu aspect de măguri izolate, situate frecvent la altitudini de 750 – 850 m 
şi 650 – 700 m. Prin intermediul lor se realizează interferenţa dintre munte şi depresiune: 
nivelul superior formează partea terminală a culmilor montane iar cel inferior al dealurilor 
submontane. 

Marginea dinspre munte este marcată de marea întindere a piemonturilor de 
acumulare. Marile acumulări realizate ritmic şi succesiv în Depresiunea Făgăraşului sunt 
opera viiturilor puternice ale mulţimii râurilor montane cu izvoarele în circurile glaciare ale 
Munţilor Făgăraş ce au adus cantităţi mari de materiale. Înlocuirea temporară a etapelor de 
acumulare cu eroziunea laterală şi de adâncime impuse de fluctuaţiile climei cuaternare a 
determinat etajarea reliefului sub forma de conuri sau terase. Ele formează pe ansamblu 
relieful Câmpiei Piemontane a Făgăraşului, constituită din: glacisul piemontan superior, 
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glacisurile-terase, terasele si conurile fluvio-periglaciare precum şi luncile Oltului si a 
principalilor afluenţi din zona Munţilor Făgăraş. 

 

2.1.5. Geologie 
 
Depresiunea Făgăraşului – cunoscută şi ca Ţara Oltului sau Ţara Făgăraşului din 

care jumatatea estică se află în judeţtul Braşov (iar cea vestică în judeţul Sibiu) este o 
depresiune submontana de origine tectono-erozivo-acumulativa, colmatata cu materiale 
erodate din munti apropiati, mai intai in apele lacului format aici, apoi – dupa retragerea 
apelor lacustre, in timpul cuaternarului – in mediu continental. Aria depresionara a fost 
adancita si extinsa catre nord prin actiunea eroziva a raurilor coborate de pe versantul nordic 
al muntilor Făgăraşului care au forţat albia Oltului să migreze spre nord în dauna Podişului 
Tarnavelor. 

Luând în considerare datarile panzelor glacisurilor piemontane rezulta ca intreaga 
campie fagarasana s-a format in timpul pleistocenului mediu si superior, cand geneza a fost 
dirijata, in principal, de oscilatiile climatice legate de fazele glaciare si interglaciare: 
procesele de eroziune laterala si acumulare au corespuns dezvoltarii maxime a produselor 
de gelifractie din fazele de racire a climei din munti Fagaras si Persani, pe cand cele de 
adancire si de tasare ca trepte a glacisurilor piemontane, fazelor de incalzire interglaciare. 

Formatiunile geologice cele mai raspandite apartin cuaternarului, care constituie de 
fapt, zona depresionara, reprezentat prin depozite aluviale ale raului Olt, alcatuite din 
bolovanis, pietrisuri, nisipuri de diferite granulatii cu intercalatii sub forma de lentile de 
grosimi diferite si la diferite adancimi formate din prafuri nisipoase-argiloase, nisipuri 
prafoase si nisipuri argiloase. 

In conditiile de uniformitate generala a reliefului campiei piemontane cuaternare si a 
orientarii proceselor pedogenetice de catre factorii bioclimatice, diversificarea invelisului de 
soluri a fost determinata de etajarea si varsta diferita a treptelor de glacisuri piemontane, 
precum si de adancimea variata a panzei freatice. In acest sens, in zona de amplasament 
a platformei industriale s-au format soluri din clasa argiluvisolurilor tipurile brune 
argiloiluviale, brune luvice, clasa cambisolurilor tipurile brune eu-mezobazice, brune acide 
si clasa umbrisolurilor tipul negru acid. Pe vaile Berivoiului si paraului Racovita, unde apa 
freatica are adancimi sub 2 m, s-au format soluri din clasa solurilor hidromorfe tipul gleic si 
tipul lacoviste, clasa solurilor neevoluate truncheate si desfundate tipul aluvial. Acestora li 
se adauga protosolurile antropice (clasa solurilor neevoluate truncheate si desfundate), ca 
urmare a modificarilor induse de om solurilor initiale. 

Vegetaţia şi fauna arealului este caracteristică etajului pădurilor de foioase bine 
reprezentate prin păduri de gorun cu carpen situate la poalele munţilor, iar pădurile de fag 
sau amestec (fag, brad, molid) ocupă suprafeţele cu altitudine mai mare. 

Depozitul este amplasat în aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0098 
Piemontul Făgăraş. 
  

2.1.6. Hidrogeologie 
 
Regiunea se caracterizează prin prezenţa unui acvifer freatic continuu, adâncimea 

nivelului piezometric situându-se intre 2 si 15 m; apa se află sub presiune, local manifestând 
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artezian; debitele rezultate sunt cuprinse între 2 si 5 l/s, cărora le corespund denivelări de 2 
– 4 m; direcţia de curgere a apelor subterane este sud – nord, zona de alimentare fiind la 
contactul cu rama muntoasa. Calitativ, apele se înscriu in limite admisibile de potabilitate. 

Aceste acvifere sunt constituite din bolovănişuri, pietrişuri si nisipuri, local cu liant 
argilos şi reprezintă, cel puţin în parte, depozite torenţiale ale văilor ce coboară dinspre zona 
montana si care ulterior au fost trasate.   

Variaţia nivelului apelor freatice este asemănătoare cu cea a apelor de suprafaţă, în 
special în imediata apropiere de cursul de apă, maximum de nivel în subteran atingându-se 
în aceeaşi lună cu cel al văii. Un rol deosebit in alimentarea apelor freatice îl au precipitaţiile. 
 

2.1.7. Hidrologie 
 

Precipitatiile bogate, care determină pentru râurile făgărăşene şi o scurgere medie 
lichida ridicată (30-35 l/s.km2), precum si denivelarea mare dintre ramura muntoasa si Olt, 
de 350-400 m, au determinat si o mare densitate a retelei hidrografice cu valori de 1,5-2,5 
km/km2, impusa de paienjenisul de vai ce vin din munte sau care isi au obarsia chiar in 
interiorul depresiunii. Oltul, axul hidrografic al Depresiuni Fagarasului, impins mult spre nord, 
pana sub povarnisurile frontului de cuesta al Podisului Hartibaciului, colecteaza intreaga 
retea de ape ce dreneaza depresiunea. Pe tot acest traseu lung de 135 km, debitul mediu 
lichid al Oltului crestede de la 30-45 m3/s la peste 93 m3/s, aportul de apa fiind asigurat 
indeosebi de raurile alahtone cu obarsiile in Muntii Persani (Bogata, Lupsa, Comana, 
Venetia, Sinca) si Muntii Fagaras (Sebes, Berivoiu- azi deviat pentru a feri orasul Fagaras 
de inundatii, Breaza, Sambata, Vistea, Ucea, Arpas, Cartisoara, Porumbacu etc.). 
 Fluctuatiile debitului lichid al Oltului si afluentilor sai sunt legate de regimul 
precipitatiilor, in timpul viiturilor ele putand sa depaseasca sectiunea albiei minore si sa se 
reverse in lunca, asa cum s-a intamplat in luna iulie 1975, cand debitul Oltului a ajuns la 
valori de 1380 (Fagaras), 1650 m3/s (Sebesu de Jos). Aceasta relatie rezulta din faptul ca, 
numai in lunile de primavara, pe Olt se scurge jumatate din cantitatea de apa, iar pe afluientii 
sai montani volumul mare al scurgerii se prelungeste si in lunile de vara (35-47% primavara, 
23-39%vara). Panta redusa a Oltului (8o/oo) in depresiune favorizeaza producerea 
inundatiilor si mentinerea timp indelungat, in cursul luncii sale deosebit de extinse, a 
numeroase smarcuri si balti. 

Regimul de precipitatii are doua maxime: unul de primavara, mai pronuntat, cand 
peste maximul de precipitatii din mai-iunie se suprapune topirea zapezilor si unul de toamna, 
mai putin pronuntat, legat de maximul de precipitatii din lunile octombrie-noiembrie. 

  

2.1.8. Condiţii meteorologice  
 

Caracterizarea condiţiilor climaterice ale zonei studiate s-a făcut pe baza datelor 
prezentate în lucrarea: „Atlasul Climatologic al Republicii Socialiste România” – Bucureşti 
1960. 

Adâncimea maximă de inghet natural este, conform STAS 6054/77, de 1,10 m, 
pentru municipiul Făgăraş. 
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Din punct de vedere climatic, zona se află în perimetrul climatului continental-moderat 
al depresiunilor intramontane, cu puternice inversiuni termice în timpul iernii şi secetoasă 
vara. 
 Temperaturile medii anuale înregistrează valori de 8 – 90C.  

Temperatura maximă absolută este de 38,90C (luna august). 
Temperatura minimă absolută este de -33,80C (luna ianuarie). 

 Precipitaţiile medii anuale au fost de 820 mm. 
 
Perioada în care se înregistrează cele mai multe precipitaţii este la sfârşitul primăverii 

şi începutul verii, iar cele mai puţine se înregistrează la începutul toamnei şi sfârşitul iernii. 
Maxima absolută a precipitaţilor atmosferice este de 77,7 mm/zi. 
Numărul de zile cu precipitaţii în decursul unui an este de 120-130. 

  
Circulaţia maselor de aer este influenţată de pătrunderea curenţilor atmosferici pe 

marile culoare geomorfologice.  
Datorită amplasării zonei la contactul dintre panta nordică a Munţilor Făgăraş şi  limita 

sudică a Depresiunii Făgăraşului, vânturile predominante prezintă următoarele 
caracteristici: 

- de la E la V   10 % din timp cu o viteză ce variază între 2-4 m/s 
- de la V la E   20 % din timp cu o viteză ce variază între 2-4 m/s 

Număr mediu anual de zile senine: 80 – 100. 
Număr mediu anual de zile acoperite: 160 - 180. 

 
Condiţii de transport şi difuzie a poluanţilor: 

Variaţia temperaturii aerului în funcţie de presiune şi de înălţime, este unul din factorii 
importanţi care intervin în deplasarea maselor de aer şi implicit, de răspândire în atmosferă 
a agenţilor poluanţi. 

Mărirea variaţiei temperaturii aerului cu înălţimea se numeşte Gradient vertical de 
temperatură şi, în funcţie de mărime, se pot deosebi mai multe tipuri de stratificare sau stări 
ale atmosferei. 

 
Instabilitatea este caracterizată printr-o scădere a temperaturii cu înălţimea, mai mare 

decât media gradientului vertical (0,98oC pe 100 m). Această condiţie se realizează cel mai 
frecvent în zilele senine de vară când încălzirea rapidă a solului, datorită insolaţiei, 
încălzeşte straturile de aer de lângă suprafaţă, rezultând un amestec vertical pronunţat şi 
curenţi ascendenţi puternici. 

Aceasta favorizează dispersia substanţelor nocive pe verticală. 
 
Stabilitatea se caracterizează printr-o scădere a temperaturii mai mici decât media 

gradientului vertical. În acest caz, masa de aer în ascensiune, prin destindere adiabatică se 
va răci cu mai puţin decât media gradientului vertical de temperatură. Atmosfera 
înconjurătoare considerată în repaus, dispune de o energie termică mai mare decât masa 
de aer în deplasare. Această masă de aer va fi dirijată spre nivelul său iniţial, frânând 
mişcările ascendente ale atmosferei. Tendinţa de a rezista deplasărilor verticale este 
caracteristică stabilităţii, stare atmosferică în care difuzia este aproape absentă, ceea ce 
favorizează răspândirea substanţelor nocive pe orizontală. 
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Starea atmosferică neutră prezintă o scădere a temperaturii cu înălţimea, după relaţia 
adiabatică, adică în repartiţia verticală a temperaturii aerului din atmosfera înconjurătoare şi 
din masa de aer supusă deplasării, nu există nici o diferenţă. 

 
Stări atmosferice deosebite sunt izotermele şi inversiunile termice.  
În cazul izotermelor, temperatura este staţionară cu înălţimea, iar în cazul 

inversiunilor, temperatura aerului creşte cu înălţimea, ceea ce implică un gradient vertical 
de temperatură negativ. 

Inversiunea termică acţionează ca un ecran, care nu permite dezvoltarea convecţiei 
şi nici amestecul vertical. În acest caz dispersia noxelor pe verticală este împiedicată 
aproape total. 

 

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 depozitului Dejani 

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 desfăşurate în cadrul Depozitului Dejani, creează condiţii care pot fi  

potenţiali factori de risc accentuat, 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. 
  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 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, vehicule încărcate cu material exploziv 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 depozitului şi a activităţilor desfăşurate de  

societate în cadrul acestuia, s-a identificat ca obiect relevant pentru securitate (ORS) 
întregul depozit de materiale explozive.  

Părţile instalaţiei relevante pentru securitate cu conţinut de substanţe toxice şi 
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 Legii 59/2016. 

În cadrul Depozitului de explozivi Dejani, părţile din cadrul depozitului cu conţinut 
special de substanţe periculoase sunt cele 13 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 substanţelor (stare de agregare, presiune de vaporizare, caracteristici 
toxicologice şi ecotoxicologice ş.a.). 

Aceste magazii de depozitare sunt identice ca şi funcţionalitate, dotări pentru 
securitatate etc., iar din punct de vedere al capacităţii de depozitare, 12 dintre acestea au  
100 tone echivalent TNT, doar magazia 13 având capacitate mai mică (12 tone echivalent 
TNT). 

 
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.  

Cele 12 magazii cu capacitate maximă fiecare de 100 tone TNT sunt construite  din 
zidărie şi au dimensiunile: 24,25x12,25x2,80 m. Magazia cu capacitate de 12 tone 
echivalent TNT are dimensiunile de 5,6x5,6x2,80 m. 

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; 
- 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 depozitului, cu funcţie specială de securitate prezentate în Tabelul 2 sunt: 

termohigrometre digitale, paratonere, dispozitivele de alarmă, camerele video. 
Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Aparat măsură Funcţia specială de securitate Număr bucăţi 

1. Termohigrometru digital  Măsurare temperatură şi 
umiditate 

13 

2. Paratoner Securitate contra descărcărilor 
atmosferice 

13 

3.  Cameră de luat vederi Supraveghere video 20 
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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 că în orice moment se poate vizualiza o anumită zonă de perimetru, imaginile 

se pot stoca timp de 24 de ore. 
 
 

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

 
 În imediata vecinătate a depozitului de materiale explozive Dejani nu sunt amplasate 
surse potenţiale care în cazul unor accidente majore, exemplu explozii, eventual, pot afecta 
amplasamentul,  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 constitui o sursă potențială de pericol în cazul unui incendiu de 
vegetație  dacă nu este stăpânit şi stins în fazele incipiente. Un astfel de incendiu  poate 
genera un accident major dacă  se dezvoltă și afectează amplasamentul. 
  

 

2.4. Descrierea zonelor în care 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. 
În cadrul amplasamentului punctele critice  sunde magaziile de depozitate materii 

explozive ce vor fi descrise pe larg în capitolul 3. 
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Cap. 3. DESCRIEREA INSTALAŢIILOR 
 
 

3.1. Descrierea activităţilor principale  
 

Specificul activităţii desfăşurate în cadrul incintei Depozitului pentru materii 
explozive Dejani aparţinând ROMARM – S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraş în care sunt 
implicate substanţe periculoase este de depozitare şi manipulare materiale explozive. 
  

Depozitul de materiale explozive Dejani, judeţul Braşov, este organizat în 
conformitate cu prevederile Legii 126/1995, lege privind regimul materiilor explozive şi 
Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, 
depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive, cu modificările şi completările 
ulterioare. Capacitatea totală de depozitare este de 1212 to echivalent TNT. 

Activitatea în cadrul depozitului se desfăşoară în baza autorizaţiei generale de lucru 
cu explozivi deţinută de către S. Fabrica de Pulberi Făgăraş S.A. şi a autorizaţiilor eliberate 
de ISTPM Braşov si I.J.P. Braşov.  

Capacitatea avizată a depozitului este de 1212 to echivalent TNT. 
Depozitarea materiilor explozive este o activitate continuă: 24 de ore/ zi timp de 7 

zile/ pe săptămână.  
 
Depozitul pentru materiale explozive Dejani este prevăzut cu 13 magazii pentru  

depozitare îndelungată explozivi, din care 12 magazii au fiecare o capacitate maximă de 
100 tone echivalent TNTl şi o magazie cu capacitate de depozitare de 12 tone echivalent 
TNT. 

Pentru cantitatea avizată de materii explozive din fiecare spaţiu de depozitare este 
îndeplinită condiţia distanţelor minime de siguranţă interioare dintre clădirile depozitului, 
distanţe necesare pentru a nu provoca propagarea exploziilor sau incendiilor prin 
interferenţă. 

Distanţele dintre magaziile vecine respectă distanţele minime de siguranţă din 
normele tehnice.  

                                                                                                              
   Distanţele dintre magaziile vecine sunt cele din tabelul de mai jos. 

 
Tabelul 3 

Nr.magazie Nr.magazie vecină Distanţa (m) 

1 11 175 

1 2 110 

2 12 280 

2 3 240 

3 12 190 

3 4 125 

4 6 200 
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Nr.magazie Nr.magazie vecină Distanţa (m) 

4 5 120 

5 7 100 

5 13 120 

13 8 117 

8 9 145 

9 10 95 

10 11 97 

11 6 160 

6 5 130 

6 7 150 

7 10 122 

6 1 115 

 
 Securitatea depozitului este asigurată de către o formaţie de jandarmi ai MAI. 

Zona de pază 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 împrejmuită cu gard de sârmă ghimpată, înalt de 2 m. 
Zona interzisă a fost proiectată pe o lăţime de 50 m de la gardul zonei de pază. 
Pe amplasamentul depozitului Dejani paza este asigurată de efective ale  

I.J.J Braşov. 
 

 Teritoriu tehnic – Magazii de depozitare 
Incinta depozitului este curăţată de vegetaţia care împiedică vizibilitatea sau poate 

genera incendii.  
Cele 12 magazii cu capacitate maximă fiecare de 100 tone echivalent TNT sunt 

construite din zidărie şi au dimensiunile: 24,25x12,25x2,80 m. Magazia cu capacitate de 12 
tone echivalent TNT are dimensiunile de 5,6x5,6x2,80 m. 

Toate magaziile au acoperişul zburător din grătare de beton armat cu termoizolaţie 
din rumbeton şi hidroizolaţie. 

Pardoseala este antiscântei (asfalt) şi se află la 0,9 m de nivelul solului. 
Uşile sunt metalice încuiate cu două sisteme de siguranţă, ferestrele sunt din tablă 

ambutisată cu toate ochiurile mobile cu deschidere în exterior, în interior protejate cu plase 
de sârmă şi gratii. Geamurile ferestrelor sunt vopsite cu alb pentru a impiedica concentrarea 
razelor solare. 

Distanţele dintre stivele de lăzi, cele dintre stive şi pereti şi înăltimea stivelor sunt cele 
prevazute in Normele Tehnice de aplicare a Legii 126/1995. 

Toate magaziile sunt inscripţionate corespunzător, sunt protejate de valuri de pământ 
realizate in conformitate cu normele tehnice. Distanta de la piciorul talazului pana la magazie 
este de 3 m, înălţimea valurilor de pământ este cu 1,5 m mai mare decât cornişa magaziei. 

Magaziile sunt protejate împotriva descărcărilor atmosferice şi a celor electrostatice  
prin sistemul de paratoneri. Fiecare magazie este dotată cu pichet de incendiu, 
termohigrometru, mijloace locale de stins incendiu, hidranţi în exteriorul valurilor de pământ. 
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Instalatii auxiliare 

Instalatii de paratonere 
Fiecare magazie este protejată contra descarcarilor atmosferice de conductori de 

captare tip plasa pe acoperis şi paratoneri tip tijă cu înălţimea de 30 m. 
Anual se fac măsuratori PRAM la paratoneri si se emit buletine de masuratori. 
Vegetatia din jurul paratonerilor se inlatura pe o raza de 10 metri, iar copacii din 

depozit nu vor avea o înaltime mai mare decat paratonerii. 
 

Instalaţie de supraveghere video 
Pe întreg perimetrul depozitului sunt montate pe stalpii de iluminat exterior de 

perimetru, 20 de camere video care trimit imagini unui monitor amplasat la dispeceratul de 
pază şi securitate aflat la poarta de acces în depozit. 

Astfel ca in orice moment se poate vizualiza o anumita zona de perimetru, imaginile 
se pot stoca timp de 24 de ore. 
  

Alte activităţi desfăşurate 
În cadrul depozitului se desfăşoară strict activităţi de depozitare, evidenţă şi 

manipulare a materialelor explozibile în/din mijloacele de transport utilizate pentru 
aprovizionare şi expediere la beneficiari (încărcare/ descărcare şi depozitare). 

 
Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an): 
Personalul care lucrează în depozit: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an. 
Formaţia de pompieri civili: 24 ore/72 ore, 7 zile/săptămână, 365 zile/an. 

 Personalul total care deserveşte depozitul este format din 22 de persoane. 
 
 Utilităţi: 
 Amplasamentul depozitului de materii explozive Dejani dispune de utilităţile 
necesare, prin: 

 racordare şi furnizare de energie electrică; 
 alimentare cu apă. 
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3.2. Procese tehnologice aplicate în cadrul amplasamentului 
 
În spaţiile de depozitare se execută numai operaţiile necesare pentru introducerea, 

depozitarea sau scoaterea materiilor explozive, ambalate aşa cum au fost livrate de 
producător, în poziţia normală a lăzilor.  

Manipularea explozivului se face manual de câtre personalul autorizat, artificieri sau 
muncitori special instruiţi. Toate operatiunile care se desfasoară în incinta depozitului sunt  
supravegheate de gestionarul depozitului sau inlocuitorul acestuia, ambii autorizati ca 
artificieri. 

Intrarea în depozit se face pe bază de autorizaţie emisă numai pentru anumite 
persoane în timpul zilei, în prezenţa şefului de depozit şi fără surse de foc. 

Materiile explozive sosite în depozit sunt recepţionate cantitativ - calitativ şi luate în 
primire de către şeful de depozit sau locţiitorul acestuia, care verifică actele de livrare şi 
transport, starea ambalajelor (integritatea, inscripţionarea, existenţa sigiliilor) şi cantităţile 
primite pe tipuri şi loturi de fabricaţie, înregistrându-le în registrul de evidenţă, întocmit 
conform reglementărilor în vigoare. Produsele depozitate sunt ambalate în ambalajele 
originale din instalaţia de fabricaţie (lăzi de lemn şi saci parafinaţi introduşi în lăzi de lemn). 

Materiile explozive sunt aşezate în stive/rafturi. Printre rastele şi printre stive se vor 
lăsa spaţii de trecere corespunzătoare. Aşezarea produselor explozive nu va depăşi 
înălţimea 1,75 m, distanţele dintre stive şi pereţii încăperii de depozitare vor fi de cel puţin 
0,75 m. Printre stive se lasă spatii de trecere de cel puţin 1,30 m lăţime. În magaziile 
destinate depozitarii produselor explozive se păstrează o atmosfera controlata pentru 
prevenirea evenimentelor accidentale. 

Manipularea materialului exploziv se face manual de către personal autorizat, 
artificieri sau ajutor de artificieri. În timpul acestei operaţiuni, se va evita graba şi se va păstra 
o distanţă corespunzătoare între manipulatori; cantitatea maximă de transport pentru o 
singură persoană este de 25 kg; materiile explozive sunt ferite de orice fel de acţiune 
mecanică: rostogolire, lovire, împingere, trântire, manipulare bruscă etc. 

 Personalul de lucru este special instruit si echipat cu echipament individual de 
protecţie special pentru a preveni descărcările electrostatice (salopeta din bumbac 100% si 
încaltaminte cu talpa antistatizata, fara accesorii metalice). 

La părăsirea depozitului de materii explozive, şeful de depozit sau locţiitorul va încuia 
şi sigila uşile de la intrarea acestuia, păstrând cheile asupra sa. Al doilea rând de chei este 
păstrat în permanenţă, într-o cutie, în cabina de la poarta depozitului.  

În procesul verbal încheiat la schimbarea serviciului, se fac menţiuni şi cu privire la 
predarea – primirea cutiei cu chei, starea sigiliului. 

Fumatul este interzis în timpul tuturor activităţilor de manipulare a explozibililor. 
Toate operaţiunile cu materiile explozive sunt suspendate pe timp de furtună, de 

descărcări electrice, de ploaie, de ceaţă, noaptea, precum şi în toate cazurile în care 
vizibilitatea naturală este insuficientă. 

 În magaziile destinate depozitării produselor explozive se păstrează o atmosferă 
controlata pentru prevenirea evenimentelor accidentale. Fiecare magazie este dotată cu un 
termohigrometru, amplasat pe o masă de lemn şi care indică temperatura şi umiditatea din 
încăpere.  
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În magaziile în care sunt depozitate şi în care se manipulează produsele explozive: 
- umiditatea  se menţine în limitele de 30 – 70 %  şi, în cazul în care nu se încadrează în 
limite, fie se aeriseşte bine încăperea, fie se stropeşte cu apă.   
- temperatura maximă este de +250, iar temperatura minimă trebuie sa fie cu cel puţin 50C 
peste temperaturile minime la care materiile explozive îşi păstrează caracteristicile precizate 
de producător. 

Zilnic, se verifică magaziile depozitului şi se consemnează, într-un registru, starea 
acestora, precum şi temperatura şi umiditatea din interior.      
   

În scopul prevenirii unor evenimente pirotehnice, în magazia de depozitare a 
produselor explozive se găsesc următoarele dispozitive şi materiale: cântar cu greutăţi din 
material neferos, scafă din lemn sau material neferos, masa şi scaun din lemn, scule din 
material anti-ex. 

 
Serviciul de pază  

 
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. 

Armele de foc şi muniţia necesare pazei depozitului pentru materii explozive 
Dejani nu au alt utilizator decât paznicul de serviciu sau artificierul care are şi sarcina de a 
asigura paza transportului în teren şi la locul de muncă a materiilor explozive.  

Persoana care urmează să poarte arma în interesul serviciului trebuie să cunoască 
în detaliu legislaţia în domeniu, consemnul postului precum şi modul de folosire şi întreţinere 
a armamentului, şi numai după ce este testat privind cunoaşterea deplină a acestora i se 
poate încredinţa arma şi muniţia aferentă.   

Există reglementări scrise privind accesul personalului propriu în zonă, iar paznicii 
înarmaţi au proceduri scrise privind sarcinile şi modul de acţiune în caz de pericol.  
 Zonele cu restricţii de acces, păzite cu arme de foc, sunt marcate cu semne 
avertizoare vizibile de la distanţă. Orice incident legat de pătrunderea în zonele cu restricţii 
sau recurgerea la folosirea armei, va fi imediat cercetat cu atenţie şi dacă este cazul, pentru 
elucidarea situaţiei se va face apel la organele specializate.  
 
 Transportul materialelor explozive 

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. 

Materialele explozive se vor încărca în mijloace de transport pe rafturi sau lăzi special 
amenajate, în ambalajele originale ale producătorului, cu maximă atenţie, ferindu-se de 
orice fel de acţiuni mecanice: rostogolire, împingere, lovire etc. Spaţiul excedentar 
neîncărcat din rafturi sau lăzile special amenajate se vor completa (umple) cu materiale moi 
astatice (pasta, deseuri textile etc). 
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Cantitatea de materii explozive care poate fi încărcată şi transportată cu un mijloc de 
transport auto este limitată la capacitatea rastelelor sau ale lăzilor special amenajate şi 
fixate. 

În cazuri de defecţiuni auto, responsabilul transportului va lua măsuri de izolare a 
autovehiculelor şi va anunţa prin orice mod posibil cel mai apropiat post de poliţie pentru 
asigurarea pazei suplimentare precum şi conducerea echipei pentru rezolvarea urgentă şi 
legală a situaţiei. 

Pe timp de furtună cu descărcări electrice se întrerupe transportul, autovehiculul se 
scoate din trafic la distanţele prevăzute de reglementările legale, iar personalul însoţitor se 
va îndepărta la o distanţă de siguranţă având în permanentă supraveghere autovehiculul, 
până la încetarea fenomenului. 

 

Planul de situaţie al Depozitului de materiale explozive Dejani este prezentat în 
Anexa 6.  

 
Utilităţile necesare funcţionării depozitului de materiale explozive sunt: 
 energie electrică; 
 apă de incendiu; 
 apă potabilă. 

 
 Planul de alimentare cu energie     
 
Energia electrică 
Energia electrică necesară consumatorilor depozitului este asigurată în sistem 

centralizat prin intermediul staţiilor de transformare PT 5 şi PT 2. 
În interiorul magaziilor depozitului nu sunt reţele electrice, pe timp de noapte teritoriul 

tehnic al depozitului nefiind iluminat. 
Există doar iluminatul de perimetru alimentat din PT2 Dejani, furnizor fiind  

ELECTRICA S.A. şi alimentarea cu energie electrică a corpului de gardă jandarmi aflat la 
intrarea în teritoriul tehnic. 
 

Energia termică 
Depozitul nu dispune de sursă de energie termică. Încălzirea spaţiilor de serviciu, pe 

perioada de iarnă, este asigurată de calorifere electrice cu ulei, prevăzute cu termostat. 
 
  Planul de alimentare cu apă  
 
În cadrul depozitului de materiale explozive Dejani nu se foloseşte apă în scop 

tehnologic. La depozitarea si manipularea materialelor explozive precum şi a ambalajelor 
acestora se impun măsuri stricte de păstrare, astfel încât să se evite umezirea lor. 

Alimentarea cu apă in scop igienico-sanitar 

Sursa – subteran parau Dejani – 2 puturi sapate. 
Instalatii de captare: 
- obiectiv paza depozite: - un put cu H = 6 m, echipat cu hidrofor AUJET 100 B 
- remiza PSI: un put cu H = 26 m, echipat cu pompa submersibila  
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Alimentarea cu apă de incendiu 

Volumul intangibil de apă pentru stingerea incendiilor este stocat în rezervorul de 150 
m3 – amplasat la cca 60 m înălţime in zona depozitului. Acesta  este asigurat de cele 5 puţuri 
sapate, cu H=6m si D=2m, echipate cu 5 pompe HEBE 50x2 cu urmatoarele caracteristici: 
P=7,5 kW, H=30,0 mCA, Q=7 mc/h. Apa captata din cele 5 puturi ajunge intr-un rezervor 
ingropat de 20 mc, apoi este pompata cu ajutorul unei pompe tip HEBE 65x5 cu Q=15 mc/h, 
H=77,5 mCA, P=10 kW, printr-o conducta cu lungimea de 500 m si diametru de 100 mm, 
intr-un rezervor ingropat cu V=150 mc. Din acest rezervor apa se distribuie gravitational in 
depozit. Timpul de refacere dupa un incendiu este de 7,2 ore. 

In scop de rezerva in situatia unei avarii a rezervorului de 150 m, se utilizează  
rezervorul de 50 m3 – amplasat in incinta depozitului,. Rezervorul este din beton armat, de 
formă cilindrică şi este semiîngropat.    

Fiecare magazie are in apropiere cate 2 hidranti exteriori si cate un pichet de incendiu 
la doua magazii echipat cu: furtune, capete de refulare, cheie hidrant, lopeţi, cange, 
târnăcop, găleţi.  

 
 Planul canalelor pentru ape uzate  

 
Evacuarea apelor uzate 
Retelele de canalizare existente în amplasamentul depozitului Dejani sunt: 
- Canalizarea pluvială – pentru preluarea apelor meteorice (duce in afara valului de 

pamant si deverseaza in santul existent langa gardul depozitului) 
- Canalizarea menajeră – preia apele menajere de la Remiza de pompieri civili şi 

este confectionata din tuburi de beton cu diametrul de 200 mm. Pentru colectarea apelor 
uzate menajere este prevăzut un bazin de stocare vidanjabil din polistif de 3 mc.  

Apele menajere provenite de la grupul social situat la poarta de acces in depozit sunt 
colectate prin canalizarea menajera confectionata din tuburi de beton cu diametru de 200 
mm într-un bazin vidanjabil din polistif de 3 mc. 

 
 Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare şi sistemul de hidranţi al  
obiectivului Depozit de materiale explozive Dejani este figurat în planul de situaţie - Anexa 
6. 
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3.3. Descrierea substanţelor periculoase  
 

3.3.1. Inventarul substanţelor periculoase 
 
a) Identificarea substanţelor periculoase 
 

 Legea nr. 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe periculoase reglementează măsurile pentru prevenirea 
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru limitarea 
consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, pentru asigurarea unui 
nivel ridicat de protecţie pe întreg teritoriul naţional, într-o manieră consecventă şi eficace. 

Prevederile acestei legi se aplică activităţilor desfăşurate în cadrul Depozitului de 
materii explozive Dejani aparţinând S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraş care implică 
vehicularea unor cantităţi mai mari decât cele specificate în lista de substanţe periculoase 
din Anexa 1 la Legea 59/2016. 
  
 În activităţile desfăşurate în cadrul depozitului de explozivi Dejani (depozitare, 
manipulare, încărcare-descărcare) sunt utilizate următoarele categorii de substanţe şi 
preparate chimice periculoase: 
  
 Explozibili de tip: 

 Pentrită; 

 Trinitrotoluen; 

 Hexogen RDX; 

 Pulberi cu simplă bază; 

 Pulberi cu dublă bază; 

 Emulsie exploziva;  

 Compozitie B; 

 Amestecuri pirotehnice; 

 Exploziv ANFO; 

 RIOBOOSTER; 

 RIOSPLIT; 

 RIODIN. 

 Trinitrotoluen deşeu rezultat din delaborări 

Aceste produse sunt supuse reglementărilor Legii 59/2016, deoarece se regăsesc în 
categoriile de substanţe din Anexa 1. 

Titularul activităţii, pentru minimizarea surselor de risc ce pot apărea ca urmare a 
utilizării substanţelor toxice şi periculoase şi a limita riscul în domeniul acceptabil are 
obligaţia: 

– de a inventaria cantităţile de substanţe sus menţionate, care se găsesc în mod 
curent în amplasament şi instalaţiile în care sunt utilizate sau stocate, pentru a 
definitiva lista substanţelor periculoase care pot provoca un accident major; 

– de a realiza documentaţiile impuse de Legea 59/2016;  
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– de a lua măsurile care se impun pentru înlăturarea pericolului de apariţie a unui 
accident major; 

– de a lua măsurile care se impun pentru a limita efectele unui accident major, în 
cazul în care el s-ar produce. 

 
Substanţele periculoase vehiculate pe amplasamentul depozitului de explozivi Dejani 

sunt prezentate în Tabelul 4. 
 
 

Substanţe chimice periculoase. Procese 
                     Tabelul 4 

Substanţa periculoasă Partea de instalaţie Procesul/ Operaţia 

Pentrită 

Incinta de depozitare explozibil 
a celor 13 magazii 

Depozitare 

Trinitrotoluen  

Trinitrotoluen deşeu 

rezultat din delaborări 

Hexogen RDX 

Pulberi cu simplă bază 

Pulberi cu dublă bază 

Emulsie exploziva 

Compozitie B 

Amestecuri pirotehnice 

Exploziv ANFO 

RIOBOOSTER 

RIOSPLIT 

RIODIN 

 
În magaziile 1 și 3 sunt depozitate materiile explozive aparținand S. Fabrica de 

Pulberi S.A. Făgăraș, precum si cele apartinand altor operatori economici, pe baza de 
contract de depozitare.  

In celelalte 11  magazii sunt depozitate materiile explozive aparținând Rezervei de 
Mobilizare a Statului. 

 
b) Cantitatea maximă de substanţe periculoase care sunt prezente în obiectiv 
sau care ar putea fi prezente 

 
Depozitul de materiale explozive Dejani intră sub incidenta prevederilor Legea 

59/2016, la limita inferioară şi superioară a cantităţilor relevante specifice. 
În cadrul depozitului există 13 spaţii de depozitare din care 12 spaţii de depozitare 

explozibili, cu o capacitate individuală de 100 tone echivalent TNT şi un spaţiu de 
depozitare cu o capacitate maximă de 12 tone echivalent TNT. Fiecare tip de explozibil, 
indiferent de cantitate, dar care se încadrează în limita maximă de stocare, se depozitează 
în incinte separate pe baza compatibilităţii. 
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Conform Legii 59/2016  privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanţe periculoase, materiile depozitate în cadrul incintei obiectivului 
analizat se încadrează în Anexa 1 Partea 1.  

În Tabelul 5 este prezentată cantitatea maximă de substanţe periculoase vehiculate 
sau depozitate pe amplasament şi de asemenea, sunt prezentate şi următoarele informaţii: 

- stare fizică; 
- locul unde se găseşte substanţa; 
- modul de stocare; 
- condiţiile de stocare. 
 
În Tabelul 7 pentru substantele periculoase vehiculate sau depozitate pe 

amplasament este prezentată denumirea conform IUPAC, numărul CAS, numarul EC şi 
numărul index. 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase vehiculate în cadrul depozitului 
de la Dejani aparţinând S. FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş, s-a realizat conform 
Fişelor cu date de securitate. 

În Fişele cu date de securitate, clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase 
este realizată conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor.  
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Tabelul 5 – Substanţe Chimice periculoase. Cantităţi 

Nr. 
crt. 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Număr CAS Localizarea 

Capacitate 
totală de 
stocare 
(tone) 

Stare fizică Mod de stocare 
Condiţii de 

stocare 

1 Trinitrotoluen 38082-89-2 Magazii depozit 480 Solid 
Saci parafinaţi 

introduşi în lăzi de 
lemn 

Temperatura 
controlată 

2 
Trinitrotoluen 
deşeu rezultat din 
delaborări 

38082-89-2 Magazii depozit 42 solid 
Saci parafinaţi 

introduşi în lăzi de 
lemn 

Temperatura 
controlată 

3 
Pulberi cu dublă bază – 
NDT316/1 

- Magazii depozit 100 Solid  Lăzi de lemn 
Temperatura 

controlată 

4 Pulbere cu simplă bază - Magazii depozit 400 Solid  Lăzi de lemn 
Temperatura 

controlată 

5 Pentrită  78-11-5 Magazii depozit 50 Solid Lăzi de lemn 
Temperatura 

controlată 

6 Hexogen RDX 121-82-4 Magazii depozit 43 Solid Lăzi de lemn 
Temperatura 

controlată 

7 
Emulsie exploziva EM-
EX 

- Magazii depozit 35 Solid 

Incartusata in film de 
plastic cu clipsuri 

metalice la ambele 
capete si ambalata in 

cutii de caton 

Temperatura 
controlată 

8 Compozitie B  Magazii depozit 20 Solid 
Saci de polietilena si 

cutii de caton 
Temperatura 

controlată 
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9 
Amestec pirotehnic 
clasa 1.3 (pulbere 
pirotehnica) 

 Magazii depozit 10 Solid 
Galeti asezate pe 

paleti de lemn 
Temperatura 

controlată 

10 

Amestec pirotehnic 
clasa 1.3 (pulbere 
pirotehnica pentru 
inflator air bag) 

 Magazii depozit 10 Solid 
Galeti asezate pe 

paleti de lemn 
Temperatura 

controlată 

11 Exploziv ANFO  Magazii depozit 7 Solid 
Saci polietilena si 

polipropilena 
Temperatura 

controlată 

12  
RIOBOOSTER/RIOSEIS/ 
/RIOSEIS P/ RIOSEIS 
DE P 

 Magazii depozit 5 Solid Cutii de carton 
Temperatura 

controlată 

13 

RIOSPLIT WR-
RIOSPLIT WF- 
DYNOPRE- RIOGEL 
TRONER XE- RIOGEL 
TRONER HE – RIOGEL 
KUPULA – RIOGEL 
KUPULA PLUS 

 Magazii depozit 5 Solid Cutii de carton 
Temperatura 

controlată 

14 
RIODIN HE – RIODIN 
XE 

 Magazii depozit 5 Solid Cutii de carton 
Temperatura 

controlată 
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Tabelul 6 – Substanţe chimice periculoase 

Nr. 
crt. 

Denumirea comercială 
Puritatea substanţei / compoziţie, în % 

Denumire conform 
IUPAC, 

Formula moleculară /  
Masa moleculară 

Nr. CAS 
Nr. EC 

(Nr. EINECS / Nr. NLP / 
Nr. ELINCS) 

1. Pentrită   
Tetranitrat de pentaeritritol / 
C5H8N4O12 78-11-5 201-084-3 

2. Trinitrotoluen   
2,4,6-trinitrotoluen / 
C7H5N3O6 

118-96-7 204-289-6 

3. 
 
Hexogen RDX / 99,8% 
 

C4H8N8O8 121-82-4 204-500-1 

4. 

Pulbere cu simplă bază  

- Nitroceluloza: 98% C6H7O11N3 9004-70-0 Nu este listat 

- Difenilamina: 1-2% C12H11N / C6H5NHC6H5 122-39-4 204-539-4 

- Azotat de potasiu: 0,5% KNO3 7768-09-0 231-832-4 

- Grafit <0,4% - - Nu este listat 

5. 

Pulberi cu dublă bază – NDT316/1  

- Nitroceluloza:53% C6H7O11N3 9004-70-0 Nu este listat 

- Nitroglicerina: 34%. C3H5O9N3 55-63-0 200-240-8 

6. Emulsie exploziva EM-EX    

 -    Azotat de amoniu:  75-76% NH4 NO3 6484-52-2 229-347-8 

            -    Azotat de sodiu: 7,1-7,4% NaNO3 7631-99-4 231-554-3 

            -    Ceară: 1-3% - 8002-74-2 232-315-6 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Carbon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oxigen
http://ro.wikipedia.org/wiki/Azot
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            -    Ulei: 0,5-2,7% - 8042-47-5 232-455-8 

                -  Emulsificator: 1,9-2% - - - 

               -   Microbaloane: 2-2,1% - - - 

                -  Aluminiu: 0-3% Al 7429-90-5 231-072-3 

7. Compozitie B    

                - HEXOGEN, RDX: 60% C4H8N8O8 121-82-4 204-500-1 

                - TROTIL: 40% C7H5N3O6 118-96-7 204-289-6 

8. 
Amestec pirotehnic clasa 1.3 (pulbere 
pirotehnica) 

   

  -  Azotat bazic de cupru( BNC) - 12158-75-7 NA 

  -  Hidroxid de aluminiu  - 21645-51-2 244-429-7 

  -  Azotat de cupru bis guanylurea - 1071838-81-7 NA 

  -  Perclorat de amoniu - 7790-98-9 232-235-1 

  -  Fibre de sticlă - 65997-17-5 266-046-0 

  -  Azotat de guanidina - 506-93-4 208-060-1 

9. 
Amestec pirotehnic clasa 1.3 (pulbere 
pirotehnica pentru inflator air bag) 

   

   -  Azotat bazic de cupru( BNC) - 12158-75-7 NA 

  -  Hidroxid de aluminiu  - 21645-51-2 244-429-7 

  -  Bioxid de siliciu amorf precipitat - 112945-52-5 NA 

  -  Azotat de guanidina - 506-93-4 208-060-1 

10. Exploziv ANFO    

  -  Motorină: ~ 5 %  - - - 

  -  Azotat de amoniu: ~ 95 %  NH4 NO3 6484-52-2 - 

11. 
RIOBOOSTER/RIOSEIS/ 
/RIOSEIS P/ RIOSEIS DE P 
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  -  [1]2,4,6-trinitrotoluen, TNT: 31-50% - 118-96-7 204-289-6 

12. 

RIOSPLIT WR-RIOSPLIT WF- DYNOPRE- 
RIOGEL TRONER XE- RIOGEL TRONER 
HE – RIOGEL KUPULA – RIOGEL 
KUPULA PLUS 

   

  -  [1] ethanediol, ethylene glycol: 0-2,5% - 107-21-1 203-473-3 

  -  [1] aluminiu pudră (stabilizat): 2,5-25% - 7429-90-5 231-072-3 

  -  Nitrat de monometilamină: 15-25% - 22113-87-7 244-787-0 

  -  Azotat de amoniu: 30-75% - 6484-52-2 229-347-8 

  -  Azotat de sodiu: 1-10% - 7631-99-4 231-554-3 

13. RIODIN HE – RIODIN XE    

 
   - [1] Dinitrat de etilen gliccol, dinitrat de 
etilen: 10-25% 

- 628-96-6 211-063-0 

 
  - [1]Trinitrat de glicerină, nitroglicerină:  
10-25% 

- 55-63-0 200-240-8 

   - Azotat de amoniu: 30-75% - 6484-52-2 229-347-8 
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Încadrarea substanţelor periculoase identificate pe amplasament, care sunt nominalizate conform cantităţilor relevante reglementate 

de Legea 59/2016, este prezentată în Tabelul 7. 
                  Tabelul 7. 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
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Alte pericole 
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Trinitrotoluen  

480 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1 

P1a 

 

  
480/ 
10 

480/ 
50 

        

H33
1 

toxic acut 
inhalare  

cat 3 H2 
480/ 
50 

480/ 
200 

                    

H31
1 

toxic acut 
dermic 

cat. 3                           
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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H30
1 

toxic acut 
oral 

cat .3                           

H37
3 

STOT RE cat. 2                           

H41
1 

toxic mediu 
acvatic 

cat. 2 E2         
480/ 
200 

480/ 
500 

            

Trinitrotoluen - rezultat din delaborări 

42 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1 

P1a 

  

    
42/ 
10 

42/ 
50 

                

H33
1 

toxic acut 
inhalare  

cat 3 H2 
42/ 
50 

42/ 
200 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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1 

toxic acut 
dermic 

cat. 3                           

H30
1 

toxic acut 
oral 

cat .3                           

H37
3 

STOT RE cat. 2                           

H41
1 

toxic mediu 
acvatic 

cat. 2 E2         
42/ 
200 

42/ 
500 

            

Pulberi cu dubla bază 

100 
H20

3 
Exploziv 

Cat. 
1.3 

P1a       
100/ 
10 

100/ 
50 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 

P
a

rt
e

a
 

1
 

P
a

rt
e

a
 

2
 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

H30
2 

toxic acut 
oral 

  cat. 
4 

                          

H31
9 

iritare ochi cat. 2                           

H31
7 

reactie al. a 
pielii 

cat. 1                           

H37
1 

STOT SE 2 cat. 2                           

Pulberi cu simpla bază 

400 
H20

3 
Exploziv 

cat. 
1.3 

P1a       
400/ 
10 

400/ 
50 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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toxic acut 
oral 

  cat. 
4 

                          

H31
9 

iritare ochi cat. 2                           

H31
7 

reactie al. a 
pielii 

cat. 1                           

H37
1 

STOT SE 2 cat. 2                           

Pentrita 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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50 
H20

1 
Exploziv 

cat. 
1.1 

P1a       
50/ 
10 

50/ 
50 

                

Hexogen 

43 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1  

P1a 

  

    
43/ 
10 

43/ 
50 

                

H30
1 

toxic acut 
oral 

cat. 3                           

H31
1 

toxic acut 
dermic 

cat. 3                           
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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H33
1 

toxic acut 
inhalare 

 cat 3 H2 
43/ 
50 

43/ 
200 

                    

H37
3 

STOT RE cat. 2              

Emulsie exploziva 

35 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1  

P1a 

 

  
35/ 
10 

35/ 
50 

        

H27
2 

oxidant cat. 3 P8   
35/ 
50 

35/ 
200 

        

H30
2 

toxic acut 
oral 

cat. 4              
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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H31
2 

toxic acut 
dermic 

cat. 4              

Compozitie B 

20 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1  

P1a 

 

  
20/ 
10 

20/ 
50 

        

H33
1 

toxic acut 
inhalare  

cat 3 H2 
20/ 
50 

20/ 
200 

          

H30
1 

toxic acut 
oral 

cat. 3              

H41
1 

toxic mediu 
acvatic 

cat. 2 E2     
20/ 
200 

20/ 
500 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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H31
1 

toxic acut 
dermic 

cat. 3              

H37
3 

STOT RE cat. 2              

Amestec pirotehnic clasa 1.3 (pulbere pirotehnica PNP) 

10 

H20
3 

Exploziv 
cat. 
1.3  

P1a 

 

  
10/ 
10 

10/ 
50 

        

H31
4 

coroziv pt. 
piele/irit. 

cat. 
1B 

             

H31
5 

iritare piele cat. 2              
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 

P
a

rt
e

a
 

1
 

P
a

rt
e

a
 

2
 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

N
iv

e
l 

in
fe

ri
o

r 

N
iv

e
l 

s
u

p
e

ri
o

r 

H31
9 

iritare ochi cat. 2              

H33
5 

STOT SE cat.3              

Amestec pirotehnic clasa 1.3 (pulbere pirotehnica pentru inflator air bag - TGS) 

10 

H20
3 

Exploziv 
cat. 
1.3  

P1a 

 

  
10/ 
10 

10/ 
50 

        

H31
4 

coroziv pt. 
piele/irit. 

cat. 
1B 

             

H31
5 

iritare piele cat. 2              
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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H31
9 

iritare ochi cat. 2              

H33
5 

STOT SE cat.3              

Exploziv ANFO 

7 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1  

P1a 

 

  
7/ 
10 

7/ 
50 

        

H27
2 

oxidant cat. 3 P8   
7/ 
50 

7/ 
200 

        

H30
2 

toxic acut 
oral 

cat. 4              
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 

P
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toxic acut 
piele 
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RIOBOOSTER/RIOSEIS/RIOSEIS P/RIOSEIS DE P 
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H20

1 
Exploziv 

cat. 
1.1  

P1a    
5/ 
10 
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50 

        

 
H33

1 
toxic acut 
inhalare  

cat 3 H2  
5/ 
50 

5/ 
200 

          

 
H30

1 
toxic acut 

oral 
cat. 3               

 
H41

1 
toxic mediu 

acvatic 
cat. 2 E2      

5/ 
200 

5/ 
500 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 
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din partea 1, 
sectiunea 
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din partea 2 
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H31

1 
toxic acut 

dermic 
cat. 3               

 
H37

3 
STOT RE cat. 2               

RIOSPLIT WR – RIOSPLIT WF – DYNOPRE – RIOGEL TRONER XE – RIOGEL TRONER HE  

5 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1  

P1a 

 

  
5/ 
10 

5/ 
50 

        

H27
2 

oxidant cat. 3 P8   
5/ 
50 

5/ 
200 

        

H31
4 

coroziv pt. 
piele/iritatie 

cat. 
1B 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 
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din partea 1, 
sectiunea 
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din partea 2 
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H31
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provoaca 
leziuni 
oculare 
grave 

Cat. 
1 

             

RIODIN HE – RIODIN XE 

5 

H20
1 

Exploziv 
cat. 
1.1  

P1a 

 

  
5/ 
10 

5/ 
50 

        

H27
2 

oxidant cat. 3 P8   
5/ 
50 

5/ 
200 

        

H31
0 

toxic acut 
dermic 

cat.1 H1 
5/ 
5 

5/ 
20 
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Capacităti maxime de stocare pe amplasament /cantităti relevante prevăzute in Anexa 1 
partea 1 si partea 2 a Legii nr. 59/2016 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea H 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 

Pericole 
pentru 

sănătate H 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea P 
si substante 

din partea 2 –
Pericole fizice 

P 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea E 
si substante 

din partea 2 –
Pericole 

pentru mediu 
E 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O1 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O1 

Categorii de 
substante din 

partea 1, 
sectiunea O2 
si substante 

din partea 2 – 
din categoria 
Alte pericole 

O2 

Categorii de 
substante 

din partea 1, 
sectiunea 

O3 si 
substante 

din partea 2 
– din 

categoria 
Alte pericole 

O3 
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H30
0 

toxic acut 
oral 

cat.2 H2 
5/ 
50 

5/ 
200 

          

H33
0 

toxic acut 
inhalare 

cat.2 H2 
5/ 
50 

5/ 
200 

          

H31
9 

iritare ochi cat. 2              

H37
3 

STOT RE cat. 2              

H41
2 

nociv mediu 
acvatic 

cat.3              
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3.3.2. Caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice  
 
1. Pentrită – exploziv puternic, sensibil la şoc, frecare, foc, scântei, electricitate 

statică, descărcări electrice atmosferice. 
Caracteristici fizice şi chimice 
Starea fizica                                                  solid 
Culoare                                                            neflegmatizata – alba 
                                                                        flegmatizata – roz 
Miros                                                              nu are 
Temperatura de inflamabilitate, OC, min.        220 
Temperatura de descompunere, OC, min.        142 
Temperatura de topire, OC, min.                      139 
Solubilitate                                                       Insolubila in apa, solubila in acetona, 

acetat de etil  
Informatii toxicologice 
Contactul cu pielea: iritanta pentru piele 
Contactul cu ochii: iritanta pentru ochi 
Inhalare: iritanta pentru caile respiratorii 
Efectul toxicitatii in timp: afecteaza grav sistemul nervos si circulator 
Informatii ecologice 
Mobilitate: insolubila in apa, nu se absoarbe in sol 
Degradabilitate: nu este biodegradabila 
Toxicitate asupra mediului: in cazul unei descompuneri explozive, se formeaza 

produsi gazosi toxici - oxid si bioxid de carbon, oxizi de azot  
   

2. Hexogen – exploziv puternic, sensibil la şoc, frecare, foc, scântei, electricitate 
statica, descarcari electrice atmosferice. 

Caracteristici fizice si chimice 
Starea fizica                                     solid 
Culoare                                            neflegmatizat – alb 
                                                         flegmatizat – roz 
Miros                                                nu are 
Temperatura de topire, OC, min.     202,5 
Temperatura de aprindere, OC         228 
Solubilitate                                      solubil in acetona, acid acetic, alcool  etilic 
Informatii toxicologice 
Contactul cu pielea: iritanta pentru piele 
Contactul cu ochii: iritanta pentru ochi 
Inhalare: iritanta pentru caile respiratorii 
Efectul toxicitatii in timp: afecteaza grav sistemul nervos si circulator 
Informatii ecologice 
Mobilitate: insolubil in apa, nu se absoarbe in sol 
Degradabilitate: nu este biodegradabil 
Toxicitate asupra mediului: in cazul unei descompuneri explozive, se formeaza 

produsi gazosi - oxid si bioxid de carbon, apa, hidrogen, azot moleTrinitrotoluen– exploziv 
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puternic, sensibil la soc, frecare, foc, scantei, electricitate statica, descarcari electrice 
atmosferice. 
 

3. Pulberi cu dublă bază – substante explozive in cazul aprinderii in spatiu inchis, 
sensibile la soc, frecare, foc, scantei, electricitate statica, descarcari electrice atmosferice. 

Caracteristici fizice si chimice 
Starea fizica                         solid 
Culoare                                diverse culori 
Solubilitate                           insolubile in apa, solubile in acetona, alcool etilic 
Stabilitate                             la temperatura obisnuita este stabil 
Informatii toxicologice 
Contactul cu pielea: iritant pentru piele 
Contactul cu ochii: iritant pentru ochi 
Informatii ecologice 
Mobilitate:insolubil in apa, nu se absoarbe in sol 
Degradabilitate: nu este biodegradabil 
Toxicitate asupra mediului: in cazul unor incendii cu descompunere exploziva se 

formeaza si gaze toxice - oxid si bioxid de carbon, oxizi de azot  
 

4. Trinitrotoluen – exploziv puternic, sensibil la soc, frecare, foc, scantei, electricitate 
statica, descarcari electrice atmosferice. 

Caracteristici fizice si chimice 
Stare fizica                                    solid 
Culoare                                         galben deschis 
Temperatura de solidificare         80,2OC 
Temperatura de inflamabilitate    290OC  
Solubilitate                                   solubil in acetona si toluen 
Informatii toxicologice 
Contactul cu pielea: iritant pentru piele, provoaca dermatite 
Contactul cu ochii: iritant pentru ochi caile respiratorii  
Efectul toxicitatii in timp: afecteaza grav ficatul, provoaca sangerarea gingiilor, a 

nasului si a pielii  
Informatii ecologice 
Mobilitate: insolubil in apa 
Degradabilitate: nu este biodegradabil 
Toxicitate asupra mediului: in cazul unei descompuneri explozive, rezulta produsi de 

oxidare incompleta (carbon, oxid de carbon, hidrogen etc.), precum si gaze toxice (oxid de 
carbon, acid cianhidric, dician etc.). 

In cazul in care ajunge produs la canal, se trateaza cu apa si se separa in decantorul 
de ape reziduale de unde se transporta la crematoriul pentru ardere 
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5. Pulberi cu simplă bază – exploziv puternic, sensibil la soc, frecare, foc, scantei, 
electricitate statica, descarcari electrice atmosferice. 

Caracteristici fizice si chimice 
Aspect: -granule cilindrice cu unul/mai multe canale 
              -tubulare cu un canal 
Culoare:gri argintiu, negru 
miros:caracteristic de nitroglicerina 
punct de congelare : nu se aplica 
punct de fierbere: nu se aplica 
temperatura de descompunere: descompunerea devine masurabila peste 500C 
temperatura de autoaprindere: 1600C-1650C 
greutatea specifica : 1,54-1,63 g/cm3 
ph la 25 0C : nu se aplica  
solubilitatea in apa : neglijabila 
porozitatea:4-16 cm aer/100g pulbere 
volatile procente volum :<2% 
presiunea de vapori la 250 C:<1mmHg 
rata de evaporare : neglijabil  
densitatea in vrac : 0,55-0,95g/cm3 
greutate moleculara :nu se aplica 
caldura de ardere :   860+/- 10 cal/g 
umiditate si substante volatile : max 0,7 
sensibilitatea la descarcari electrostatice:la 50oC se incarca la 3200V (prin trecerea 

unui current de aer cald peste pulbere) 
sensibilitatea la soc mecanic:0,15-1,2 kg.m 
sensibilitatea la frecare:mare 
sensibilitatea la detonatie:medie 
Informatii toxicologice 
Rute de expunerea potentială: ingestie, inhalare, expunerea pielii, si  contact cu 

ochi 
Toxicitate acută:  
Iritabilitate primară:  
Pe piele: Nu are efecte iritante.  
La ochi: Nu are efecte iritante relevante.  
Ingestie: Poate fi nociv dacă este înghitit.  
Inhalare: Poate fi nociv dacă este inhalat.  
Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.  
Informatii ecologice 
Nu există date disponibile pentru acest produs. 
Pentru constituentii individuali sunt după cum urmează:  
Nitroceluloza: LC 50 :> 1000 mg / l (pesti, nevertebrate, alge)  
12.2 Persistentă si degradabilitate Nu există alte informatii relevante disponibile.  
Metoda: nu este disponibila  
12.3 Potential de bioacumulare Nu există alte informatii relevante disponibile.  
12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informatii relevante disponibile.  
Alte indicatii ecologice:  
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Indicatii generale: Nu cunoscute a fi periculoase pentru apa (Germania clasificarea-
WGK).  

 
6. Emulsie exploziva EM-EX - este un exploziv sensibil la capsa  care poate fi utilizat 

in gauri de foreza de diametru mic si mediu. Depinzand de structura rocii si de cerintele 
impuscarii, EMEX este un bun exploziv ca initiator, ca incarcatura de fund sau pe coloana 
Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază: 
Aspect: solid, pastos. culoare alba sau gri. 
Miros: fara miros 
Pragul de acceptare a mirosului: Nespecificat 
pH: Nespecificat 
Punctul de topire/punctul de îngheţare: Nespecificat 
Punctul iniţial de fierbere și intervalul de fierbere: Nespecificat 
Punctul de aprindere: Nespecificat 
Viteza de evaporare: Nespecificat 
Inflamabilitatea (solid, gaz): Nespecificat 
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: Nespecificat 
Presiunea de vapori: Nespecifica 
 
Densitatea vaporilor: Nespecificat 
Densitatea relativă: 1.15 – 1.25 gr/cm3 
Solubilitatea (solubilităţile): Insolubil în grasime. 
Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă Nespecificat 
Temperatura de autoaprindere: Nespecificat 
Temperatura de descompunere: Nespecificat 
Vâscozitatea: Nespecificat 
Proprietăţi explozive: produsul este exploziv 

       sensibilitatea la impact: >50 J 
       sensibilitatea la frictiune: >360 N 

 Proprietăţi oxidante: produsul are proprietati oxidante 
 Alte informatii: 
Risc de explozie la soc, frictiune, foc sau alte surse de aprindere. 
 
 Informatii privind efectele toxicologice 
Corodarea/iritarea pielii: Nu e clasificata ca fiind corozivă sau iritantă pentru piele.  
Afectarea/iritarea ochilor: cauzeaza iritarea serioasa a ochilor. 
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
Mutageneză: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
Carcinogenitate: Suspecta a cauza cancer. 
Toxicitate pentru reproducere: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
Sumarul evaluarii proprietatilor CMR: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
Toxicitate STOT la doza unica: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
Toxicitate STOT la doză repetată: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
Pericol la inhalare: Nu se cunoaşte pentru conţinutul produsului. 
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Informatii ecologice 
Toxicitate acuta (pe termen scurt): 
Organisme acvatice: nu se aplica 
Organisme terestre: nu se aplica 
Toxicitatea cronica (pe termen lung): 
Organisme acvatice: nu se aplica 
Organisme terestre: nu se aplica 
Persistenţă şi degradabilitate:  
Degradarea abiotica: Nu se aplica. 
Eliminare fizica – foto - chimic: Nu se aplica. 
Biodegradare: Nu se aplica.  
Potenţial de bioacumulare:  
Coeficient  de partitie n-octanol /apa (log Kow): Nu se aplica. 
Factor de Bioconcentratie (BCF): Nu se aplica. 
Mobilitate în sol:  
Valori cunoscute sau predictibile privind mobilitatea: Nu sunt date disponibile.  
Tensiunea de suprafata: Nu sunt date disponibile. 
Absorbtie/Desorbtie: Posibilitate scazuta. 
 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:  Mixtura si componentele ei nu conţine substanţe 
clasificate PBT şi vPvB. 
 Alte efecte adverse: Expunerea prelungita in mediu a produsului poate cauza o 
suprasaturare a solului si apei. E toxic pentru organismele acvative. Se recomanda a se 
utiliza cu precautie.  
 Informatii aditionale: Nu există. 
 
7. Compozitie B -  exploziv pentru incarcarea proiectilelor cu aplicatii militare 

 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza 
Caldura de formare: 9,55kcal/kg 
Densitatea: 1,65 g/cm3 
Viteza de detonatie:8050 m/s 
Presiunea de detonatie rezultata din calcul:27,07 GPa 
Volumul de gaz la 1 bar a unui gram de exploziv:840cm3/g 
Continut de flegmatizant: max 1% 
STABILITATE: stabil in conditii normale 
 Informatii toxicologice 
Modalitati de expunere: pielea, tractul respirator, tractul gastro-intestinal ochii. 
Risc de inhalare: praf  si, eventual tuse, cauzata de vapori, dureri de cap, vărsături si 
dificultăti de respiratie, legate de methemoglobinemie. 
Risc de înghitire: aceasta poate provoca greată, varsaturi, dureri de cap si dificultati de 
respiratie. 
Contactul cu pielea fetei si ochii: dificultăti de respiratie, impreuna cu dureri de cap. 
Contaminarea ochilor are ca rezultat lacramare, durere, roseata a conjunctivitei cu un risc 
de deteriorare a corneei. 
Efectele asupra sanatatii a expunerii acute: otravirea poate duce la anemie hemolitică sau 
ciroza la ficat. 
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Efectele asupra sanatatii ale expunerii cronice: afectarea ficatului, anemie, modificari 
neurologice, dermatita cronica, cataracta. 
Informatii ecologice 
Persistentă si degradabilitate: compusul este greu biodegradabil. El poate sta in mediu 
pentru o lunga perioada de timp. De aceea, trebuie evitata trecerea acestui compus in 
apele de suprafata si in sol. 
 Potential de bioacumulare: Raportul de distributie  indică faptul ca nivelul de acumulare 
compus in tesutul plantelor si a animalelor, precum si acumularea si transferul de compus 
in lantul alimentar, nu ar trebui sa fie ridicat. Conform clasificării , exista pericolul de 
acumulare de compus in organism. 
Mobilitate in sol: RDX ar putea trece in aer prin  detonare, ardere in aer liber si prin golire 
de continut. De asemenea, praful si gazele ar putea trece in atmosfera, atunci cand se 
ambaleaza.  

 
8. Amestec pirotehnic clasa 1.3 (pulbere pirotehnica) 

– exploziv –pericol de incendiu, detonare sau proiectare (diviziunea 1.3) 
– inflamabil 
– risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere 
 

Caracteristici fizice şi chimice 
Starea fizica                                                  solid-pulbere 
Culoare                                                            albastru-verde 
Miros                                                              fără miros 
Densitate      0,8-1,1  
Autoaprindere      la 196 °C, stabilitate minimă la  

frecare 
Solubilitate                                                       solubil în/amestecabil cu apă: 

Aproximativ 1g în 2,8 ml de azotat 
de potasiu; Borul este insolubil  

Stabilitate chimică Stabil 
Informatii toxicologice 
Informaţii privind efectele toxicologice 
PNP-538 
Înghiţire    Toxicitate medie prin înghiţire- 

Oral şobolan LD50: 2g/kg 
Inhalare      Provoacă iritarea căilor respiratorii 
Iritaţii ale pieli     Provoacă arsuri grave ale pielii 
Iritaţii dermice     >2g/kg 
Iritaţii ale ochilor      Clasificat ca şi coroziv pentru  

ţesutul ochilor, poate cauza  
distrugeri ireversibile 

Mutagenitate      Literatura de specialitate  
consemnează cazuri de mutaţii 

 
Informatii ecologice 
Toxicitate asupra mediului: Nu există pericole ecologice  
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9. Amestec pirotehnic clasa 1.3 (pulbere pirotehnica pentru inflator air bag) 

Pulbere pirotehnică pentru inflator air bag (TGS pelet) 
Proprietîţi fizice şi chimice 
Aspect:      tablete, extrudat sau pulbere 
Forma:      material solid 
Culoare.      Dela maro închis până la negru 
Miros.      Fără miros 
Pragul de acceptare a mirosului:   Nedefinit 
Valoare pH:      Nu este cazul 
Schimbare de stare 
Punct/interval de topire:    Nedefinit 
Punct/interval de fierbere:    Nu este cazul 
Punct de inflamabilitate:    Nu este cazul 
Inflamabilitate(solid, gazos):   Nedefinit 
Temperatura de descompunere:   Nedefinit 
Autoaprindere.     Produsul nu este autoinflamabil 
Pericol de explozie:     Risc de exploziela lşoc, frecare, foc, sau alte  

surse de aprindere. 
Pericol de explozie 
Limite de explozie:     Inferioară: Nedefinit 

Superioară: Nedefinit 
Presiune de vapori:     Nu este cazul 
Densitate.      0,8-1,1 g/cmc 
Etanşare relativă;     Nedefinit 
Etanşare la emanaţii    Neaplicabil 
Viteza de evaporare:    Nu se aplică 
 
Informaţii toxicologice 
Inhalare:     ţii ale membrelor mucoase şi ale căilor respiratorii 
Înghiţire:      Oral şobolan LD 1,07 g/kg 
Iritaţii ale pielii:    Nu se observă iritaţii 
Iritaţii dermice:    Dermic acut LD50>2g/kg 
Iritaţii ale ochilor .     Nu se observă 
Toxicitate:      Nu există pericole toxicologice 
Pericole pentru mediul înconjurător:  Nu este cazul 
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10. Exploziv ANFO – exploziv clasa 1.1. 

Proprietăţi fizice şi chimice: 
Descrierea produsului: produs cu o granulozitate mare, cu miros de motorină, de  culoare 
purpurie      

 Proprietăţi fizice şi chimice: 
Descrierea produsului    Produs cu o granulozitate mare, cu miros  

de motorină, de     culoare purpurie  

Punct de fierbere (C)    ND/NA 
Densitate      790 – 820 (kg/m3)   

Punct de aprindere (C)    ND/NA      

Temperatură de aprindere (C)   ND/NA  
Domeniu de explozie în aer (% de volum) ND/NA    
Punct de solidificare / topire                                ND/NA    
Solubilitatea în solvenţi organici                          ND/NA   
Densitatea relativă a vaporilor (pentru aer=1)  ND/NA 

Presiunea vaporilor (C)     ND/NA                                                                                      
pH –ul concentratului     ND/NA 
Rata relativă de evaporare (Ehter = 1)(BuAc =100) ND/NA 
pH –ul soluţiei preparate pentru utilizare (%) ND/NA 

Pericole asupra sănătăţii: 
Nociv în caz de înghiţire 
Nociv în contact cu pielea  
 
 
11. RIOBOOSTER/RIOSEIS/RIOSEIS P/ RIOSEIS DE P 
 

Sistem de iniţiere pentru lucrări de împuşcare sau utilizare ca exploziv ăn sine 
Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere. Pericol de 

efecte cumulative 
. 
Caracteristici fizice şi chimice 
Aspect      ND/NA 
Starea fizica                                                  solid 
Culoare                                                            ND/NA 
Miros                                                              nu are miros caracteristic 
Temperatura de autoinflamare,     ND/NA 
Temperatura de descompunere          ND/NA 
Punct de topire                        80°C 
Solubilitate                                                       ND/NA 
pH       ND/NA 
Punct/Interval de fierbere    ND/NA 
Viteză de evaporare     ND/NA 
Inflamabilitate (solid, gaz)    ND/NA 
Punct de topire     ND/NA 
Punct/Interval de fierbere    ND/NA 
Punct de inflamare     ND/NA 
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Viteză de evaporare     ND/NA 
Limită inferioară de explozie   ND/NA 
Limită superioară de explozie   ND/NA 
Densitate de vapori     ND/NA 
Liposolubilitate     ND/NA 
Hidrosolubilitate     ND/NA 
Coeficient de distribuţieb(n-octanol/apă)  ND/NA 
Vâscozitate      ND/NA 
Proprietăţi de explozie    Da 
Proprietăţi comburante    ND/NA 
 
ND/NA= Nedisponibil/Neaplicabil 
 
Informatii toxicologice 
Contactul repetat sau prelungit cu acest produs poate produce degradarea pielii,  
producând dermatită non-alergică de contact şi absorbţia produsului în piele 
 
Stropirea ochilor poate cauza iritaţie şi leziuni reversibile 
Toxic în contact cu pielea, poate provoca leziuni 
Toxicitate cutanată acută 
Toxicitate acută prin inhalare 
Toxic în caz de înghiţire 
Toxicitate asupra anumitor organe prin expuneri repetate. Poate provoca leziuni ale  
organelor în caz de expunere prelungită sau repetată 
Toxic, la expunere prelungită pericol de efecte grave asupra sănătăţii 
 
Informatii ecologice 
Nu sunt informaţii privind ecotoxicitatea produsului 
Nu există informaţii disponibile privind mobilitatea pe sol 
 

12. RIOSPLIT WR-RIOSPLIT WF- DYNOPRE- RIOGEL TRONER XE- RIOGEL  
TRONER HE – RIOGEL KUPULA – RIOGEL KUPULA PLUS 
Exploziv de uz civil tip hidrogel pentru lucrări de împuşcare în cariere, minerit şi 

lucrări de construcţii publice 
 

Caracteristici fizice şi chimice 
Aspect      ND/NA 
Culoare                                                            ND/NA 
Miros                                                              ND/NA 
pH       ND/NA 
Inflamabilitate (solid, gaz)    ND/NA 
Punct de topire     ND/NA 
Punct/Interval de fierbere    ND/NA 
Punct de inflamare     ND/NA 
Viteză de evaporare     ND/NA 
Limită inferioară de explozie   ND/NA 
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Limită superioară de explozie   ND/NA 
Presiune de vapori     ND/NA 
Densitate de vapori     ND/NA 
Densitate relativă     1,10-1,30 g/cmc 
Solubilitate      ND/NA 
Liposolubilitate     ND/NA 
Hidrosolubilitate     ND/NA 
Coeficient de distribuţieb(n-octanol/apă)  ND/NA 
Temperatura de autoinflamare,     ND/NA 
Temperatura de descompunere          ND/NA 
Vâscozitate      ND/NA 
Proprietăţi de explozie    ND/NA  
Proprietăţi comburante    ND/NA 
ND/NA= Nedisponibil/Neaplicabil din cauza naturii produsului 
 
Informatii toxicologice 
Contactul repetat sau prelungit cu acest produs poate produce degradarea pielii,  
producând dermatită non-alergică de contact şi absorbţia produsului în piele 
Stropirea ochilor poate cauza iritaţie şi leziuni reversibile 
Contactul cu ochii provoacă leziuni oculare grave. 
Coroziv cutanat - provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor 
Informatii ecologice 
Nu există informaţii disponibile privind mobilitatea pe sol 
Nu există informaţii disponibile despre alte efecte adverse asupra mediului 

înconjurător. 
 
13. RIODIN HE – RIODIN XE 

 
Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere. Pericol de 

efecte cumulative 
 
Caracteristici fizice şi chimice 
Aspect      Pastă de culoare şi miros specifice 
Culoare                                                            ND/NA 
Miros                                                              tipic nitroesterilor 
Temperatura de autoinflamare,     ND/NA 
Temperatura de descompunere          > 165 °C 
Solubilitate                                                       ND/NA 
pH       ND/NA 
Punct/Interval de fierbere    ND/NA 
Viscozitate      ND/NA 
Inflamabilitate (solid, gaz)    ND/NA 
Punct de topire     ND/NA 
Punct/Interval de fierbere    ND/NA 
Punct de inflamare     > 60°C 
Viteză de evaporare     ND/NA 
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Limită inferioară de explozie   ND/NA 
Limită superioară de explozie   ND/NA 
Presiunea de vapori     ND/NA 
Densitate de vapori     ND/NA 
Densitatea reletivă     1,40-1,55 g/cmc 
Liposolubilitate     ND/NA 
Hidrosolubilitate     ND/NA 
Coeficient de distribuţieb(n-octanol/apă)  ND/NA 
Proprietăţi explozive     da 
Proprietăţi comburante    ND/NA 
ND/NA= Nedisponibil/Neaplicabil din cauya naturii produsului 
 
Informatii toxicologice  
Contactul repetat sau prelungit cu acest produs poate produce degresarea pielii, 

producând dermatită non-alergică de contact şi absorbţia produsului prin piele. 
Stropireaochilor poate cauza iritaţie şi leziuni reversibile. 
Toxicitatea anumitor organe prin expuneri repetate.  
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
Toxicitate cutanată acută, mortal în contact cu pielea. 
Toxicitate acută prin inhalare, mortal în caz de inhalare 
Toxicitate orală acută, mortal în caz de înghiţire. 
 
Informatii ecologice 
Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung 

asupra mediului acvatic. 
Efecte cronice pentru mediul acvatic înconjurător 
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Nu existaă informaţii disponibile privind mobilitatea pe sol 
Nu există informaţii disponibile despre alte efecte adverse asupra mediului 

înconjurător. 
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3.3.3. Comportamentul fizic şi chimic în condiţii normale de utilizare şi 
în condiţii previzibile de accident 

 
Tabelul 8 

Nr
.  

crt 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Comportament fizico-chimic în condiţii 

normale accident 

1.  Pentrită 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate 

Formeaza compusi extrem de explozivi in 
reactie cu apa solutii de baze, alcoolati si 
metale, sensibile la soc mecanic si de inductie 
termică. Substanta nu este piroforica. 
Se vor evita temperaturile ridicate, abraziunile, 
socurile, frecarea sau contuzia. Cand este 
incalzit si ars, oxidul de azot eliberat este foarte 
toxic, explodează atunci cand este incalzita. Se 
vor evita caldura, scanteile, flacari deschise, 
suprafete fierbinti. 
Substanta este sensibila la stimuli mecanici si 
termici. 
Acizi concentrati si obiecte alcaline, substante 
inflamabile. 
Produsele de descompunere sunt: 
Azot, hidrogen, oxizi de carbon (CO, CO2). 

2.  Hexogen  

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate  şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Formeaza compusi extrem de explozivi in 
reactie cu apa solutii de baze, alcoolati si 
metale, sensibile la soc mecanic si de inductie 
termică. Substanta nu este piroforica. 
Se vor evita temperaturile ridicate, abraziunile, 
socurile, frecarea sau contuzia. Cand este 
incalzit si ars, oxidul de azot eliberat este foarte 
toxic, explodează atunci cand este incalzita la 
240 ° C. Se vor evita caldura, scanteile, flacari 
deschise, suprafete fierbinti. 
Substanta este sensibila la stimuli mecanici si 
termici. 
Acizi concentrati si obiecte alcaline, substante 
inflamabile. 
Produsele de descompunere sunt: 
Azot, hidrogen, oxizi de carbon (CO, CO2). 

3.  Trinitrotoluen 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 

-formeaza compusi extrem de explozivi in 
reactie cu apa solutii de baze, alcoolati si 
metale, sensibile la soc mecanic si de inductie 
termică. Substanta nu este piroforică. 
-produsul este stabil, cu conditia ca 
manipularea substantei sa fie corespunzatoare, 
în conformitate cu FTS. 
-formeaza compusi extrem de explozive in 
reactie cu apa solutii de baze, alcoolatii si 
metale, sensibile la soc mecanic si de inductie 
termică. 
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Nr
.  

crt 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Comportament fizico-chimic în condiţii 

normale accident 

conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

-se vor evita temperaturile ridicate, abraziunile, 
socurile, frecarea sau contuzia 
 Cand este incalzit si ars, oxidul de azot eliberat 
este foarte toxic, explodează atunci cand este 
incalzita la 240 ° C. Se vor evita caldura, 
scanteile, flacari deschise, suprafete fierbinti. 
Substanta este sensibila la stimuli mecanici si 
termici. 
Acizi concentrati si obiecte alcaline, substante 
inflamabile. 
Produsele de descompunere sunt: 
Azot, hidrogen, oxizi de carbon (CO, CO2). 

4.  
Pulberi cu simplă 
bază 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Formeaza compusi extrem de explozivi in 
reactie cu solutii de baze, alcoolati si metale, 
sensibile la soc mecanic si de inductie termică. 
Substanta nu este piroforica. 
Se poate aprinde din cauza impactului sau 
descărcării electrostatice. 
La 1100C 1 gram de pulbere cu stabilizator 
elimina 0,04-0,07cm3NO/h  
Reactionează  cu metale sub formă de praf. 
Evitati lumina directă a soarelui si flacăra 
deschisă 
Evitati temperaturile ridicate. Nu supuneti la 
abraziuni, soc, frecare sau contuzie.  
Cand pulberea este incalzita si arsa, oxidul de 
azot eliberat este foarte toxic, explodează 
atunci cand este incalzit . A se feri de caldura, 
scantei, flacari deschise, suprafete fierbinti. 
Substanta este sensibila la stimuli mecanici si 
termici. 
Se va avita contactul cu acizi concentrati si 
agenti oxidanti, substante inflamabile, acetilena, 
clor 
Produsele de descompunere sunt:oxizi de 
azot(NO, NOx), hidrogen, oxizi de carbon (CO, 
CO2). 
 

5.  Pulberi cu dublă bază 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 

Formeaza compusi extrem de explozivi in 
reactie cu solutii de baze, alcoolati si metale, 
sensibile la soc mecanic si de inductie termică. 
Substanta nu este piroforica. 
Se poate aprinde din cauza impactului sau 
descărcării electrostatice. 
La 1100C 1 gram de pulbere cu stabilizator 
elimina 0,04-0,07cm3NO/h  
Reactionează  cu metale sub formă de praf. 
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Nr
.  

crt 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Comportament fizico-chimic în condiţii 

normale accident 

corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Evitati lumina directă a soarelui si flacăra 
deschisă 
Evitati temperaturile ridicate. Nu supuneti la 
abraziuni, soc, frecare sau contuzie.  
Cand pulberea este incalzita si arsa, oxidul de 
azot eliberat este foarte toxic, explodează 
atunci cand este incalzit. A se feri de caldura, 
scantei, flacari deschise, suprafete fierbinti. 
Substanta este sensibila la stimuli mecanici si 
termici. 
Se va avita contactul cu acizi concentrati si 
agenti oxidanti, substante inflamabile, acetilena, 
clor. 
Produsele de descompunere sunt:oxizi de azot 
(NO, NOx), hidrogen, oxizi de carbon (CO, 
CO2). 
 

6. 
Emulsie exploziva 
EM-EX 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Risc de explozie la soc, frictiune, foc sau alte 
surse de aprindere. 
Focul, caldura, incarcarea electrostatica si 
socurile percutante pot face produsul sa 
explodeze. 
Produsi acizi, alcalini, substante de reductie, 
materii combustibile, pulberi metalice, suprafete 
cromate, zinc, cupru, aliaje de cupru, cloruri. 
- Contactul produsului cu substante alcaline 
duce la degajarea de Amoniac (coroziv). 

Produsele de descompunere sunt: Amoniac 
(NH3)oxizi de azot(NO, NOx), hidrogen, oxizi de 

carbon (CO, CO2). 

7. Compozitie B 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Reactivitate 
Exploziv. Formeaza compusi extrem de 
explozivi in reactie cu  solutii de baze, alcoolati 
si metale, sensibile la soc mecanic si de 
inductie termică. Substanta nu este piroforica. 
Stabilitate chimica 
Produsul este stabil, cu conditia ca 
manipulareasubstantei sa fie corespunzatoare, 
în conformitate cuFisa cu date de securitate. 
Posibilitateade reactii periculoase 
Exploziv. Formeaza compusi extrem 
deexplozive in reactie cusolutiidebaze, 
alcoolatiisi metale, sensibile la soc mecanicsi 
de inductie termica. 
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Nr
.  

crt 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Comportament fizico-chimic în condiţii 

normale accident 

Conditii de evitat 
Evitatitemperaturileridicate. Nusupune la 
abraziuni, soc, frecaresaucontuzie. Cand este 
incalzit 
Materialeincompatibile 
Aciziconcentrati si obiecte 
alcaline,substanteinflamabile. 
Produsede descompunere periculoase 
Azot, hidrogen, oxizi de carbon (CO, CO2). 

8. 
Amestec pirotehnic 
clasa 1.3 (pulbere 
pirotehnica) 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

În timpul încălzirii sau in caz de incendiu se 
degajă gaze toxice. 
Reacționează vilent cu materialele oxidante. 
Produsele de descompunere sunt:oxizi de azot 
(NO, NOx), hidrogen, oxizi de carbon (CO, 
CO2). 
 
 

9. 

Amestec pirotehnic 
clasa 1.3 (pulbere 
pirotehnica pentru 
inflator air bag) 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

În timpul încălzirii sau in caza de incendiu se 
degajă gaze toxice. 
Reacționează vilent cu materialele oxidante. 
Este incompatibil cu hidroxizii alcalini, acidul 
clorhidric 
Produsele de descompunere sunt:oxizi de azot 
(NO, NOx), hidrogen, oxizi de carbon (CO, 
CO2). 
 

10
. 

Exploziv ANFO 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 

Se va evita amestecarea cu orice conţine  
substanţe alcaline, cum ar fi cimentul sau betonul 
neîntărit.  
 
Produse de descompunere periculoase: gazele de 
azot (NOx) şi monoxidul de carbon 
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Nr
.  

crt 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Comportament fizico-chimic în condiţii 

normale accident 

fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

11
. 

RIOBOOSTER/RIOS
EIS/ 
/RIOSEIS P/ 
RIOSEIS DE P 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Aceste produse pot fi detonate în masă din 
cauza şocului, fricţiunii, focului, scânteilor, 
descărcărilor electrostatice sau altor 
explozii, provocând un val de presiune şi 
căldură. Acesta poate provoca vătămări 
corporale grave şi chiar moartea. 
Fumul rezultat ca urmare a detonării ori 
combustiei este toxic şi contine oxizi de azot 
(NOX) si oxizi de carbon incolori şi inodori 
(CO and CO2). 

12
. 

RIOSPLIT WR-
RIOSPLIT WF- 
DYNOPRE- RIOGEL 
TRONER XE- 
RIOGEL TRONER 
HE – RIOGEL 
KUPULA – RIOGEL 
KUPULA PLUS 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa
re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

Fumul rezultat ca urmare a detonării ori 
combustiei este toxic şi contine oxizi de azot 
(NOX) si oxizi de carbon incolori şi inodori 
(CO and CO2). A se feri de agenţi oxidanţi şi 
materiale foarte acide sau alcaline, pentru 
evitarea reacţiilor exotermice. 

13
. 

RIODIN HE – 
RIODIN XE 

Stabil în 
condiţii 
normale de 
temperatură, 
presiune, 
umiditate şi 
manipularea 
substantei sa 
fie 
corespunzatoa

Fumul rezultat ca urmare a detonării ori 
combustiei este toxic şi contine oxizi de azot 
(NOX) si oxizi de licer incolori şi inodori (CO 
and CO2). 
A se feri de agenţi oxidanţi şi materiale foarte 
acide sau alcaline, pentru evitarea reacţiilor 
exotermice. 
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Nr
.  

crt 

Denumirea substanţei 
periculoase 

Comportament fizico-chimic în condiţii 

normale accident 

re, în 
conformitate 
cu Fişa cu 
date de 
securitate. 

 

 
Fişele cu date de securitate ale substanţelor sunt prezentate în Anexa 7. 
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Cap. 4. IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA RISCURILOR DE 
ACCIDENTE ŞI METODELE DE PREVENIRE 

 
 

4.1. Analiza sistematică a riscului 
 
 
Descoperirea surselor de pericol și a cauzelor, evaluarea acestora și stabilirea 

măsurilor necesare evitării accidentelor  se realizează  prin analize sistematice de 
identificare a pericolelor. 

Analiza pericolelor trebuie realizată cu o metodă adecvată. Metodele care pot fi 
aplicate sunt: 

- Checklist; 
- PAAG/HAZOP;  
- Analiza succesiunii evenimentelor;  
- Analiza arborelui defectelor; 
- Analiza efectelor defectării;  
- Metoda Dow-Index;  
- Analiza Zürich Hazard. 
 
În cadrul Analizei riscurilor ce implică substanţe periculoase  utilizate pe 

amplasamentul depozitului de materii explozive (prezentată în Anexa 12 a prezentului 
volum), a fost utilizată pentru magaziile componente ale depozitului, metodologia LISTEI DE 
VERIFICARE. 

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. 
Realizarea sistemelor tehnice/tehnologice necesită asigurarea – pe parcursul tuturor 

fazelor caracteristice (concepție, realizare și exploatare) – a unor niveluri ridicate de 
fiabilitate și de securitate tehnică. 

 
 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 1.   

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; 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE pentru 
                 Depozitul de materii explozive 
Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 135 

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 2.  

Un important factor de risc, de natură mecano tehnologică, îl constituie îmbinările 
sudate. La nivelul acestora, au loc modificări complexe de compoziţie chimică şi de 
structură. 

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 1 – Disfuncţiile generatoare de accidente tehnice şi factorii asociaţi acestora 

 
 
 

DISFUNCŢII DATORATE       
NECUNOAŞTERII 

FACTORILOR DE RISC 

 absenţa informaţiei 

 ignoranţa 

 incompetenţa 

DISFUNCŢII DATORATE FACTORILOR 
EXTERNI ALEATORI 

 perturbaţiile externe sau interne 
(seism, vânt, fluctuaţii ale 
caracteristicilor fizico-chimice etc.) 

 concursul de circumstanţe 
excepţionale (puţin probabile) 

DISFUNCŢII DATORATE 
REGLEMENTĂRII 

NECORESPUNZĂTOARE A 
ACTIVITĂŢII DE     EXPLOATARE 

 normele, regulile, prcedurile incorecte 
privind regimul exploatării tehnologice 

 organizarea defectuoasă a activităţilor de 
mentenanţă (monitorizare, revizii, întreţinere, 
reparaţii) 

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.) 

 factori sociali (relaţiile profesionale etc.) 

 factori economici (motivaţia muncii)  

ACCIDENT TEHNIC 

 interferenţe 

 interferenţe 

 interferenţe 

 interferenţe 

 interferenţe 
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  Figura 2 – Organigrama principalilor factori intrinseci de risc tehnic 
Caracteristici de tip rezistenţă mecanică redusă 

Capacitate redusă de deformare 
(ductilitate redusă) 

Tenacitate redusă 

Susceptibilitate la fragilizare la rece 

Susceptibilitate la fisurare şi fracturare 

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

Neomogenităţi 
chimice şi 
structurale 

Granulaţie 
necorespunzătoare 

Defecte de material 

Tensiuni mecanice reziduale 

Calitate necorespunzătoare a îmbinărilor sudate 

Imprecizie geometrică şi dimensională 

Stări de 
defecte 

Compoziţie chimică necorespunzătoare 

Caracteristici mecanice, elastice şi fizice 
necorespunzătoare 

Clasă de calitate necorespunzătoare 

Stabilitate redusă a caracteristicilor mecanice şi 
elastice în domeniul temperaturilor înalte 

Susceptibilitate faţă de diferite procese de 
coroziune 

Susceptibilitate la rupere/distrugere prin oboseală 

 
Incompatibilitatea 

materialelor aflate în 
operă cu condiţiile de 

exploatare impuse 

 
Punerea în operă 

necorespunzătoare 

 
Configuraţia geometrico-
structurală 
necorespunzătoare 

Dimensionare necorespunzătoare a 
componentelor structurale 

Concentatori constructivi sau tehnologici 
de tensiuni mecanice 

Tensiuni mecanice reziduale în urma 
proceselor tehnologice de uzinare 

 
 
Factorii 
intrinseci 
asociaţi 
sistemului 
tehnic/ 

tehnologic 
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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.                    

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; 
- incidente mecanice; 
- cutremur de pământ sau alte tipuri de dezastre naturale ce pot conduce la 

accidente şi avarii la depozitele de material exploziv şi depozitul de capse 
detonante; 

- atacul din aer; 
- atac terorist; 
- diversiune- sabotaj. 
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Sursele potenţiale de iniţiere accidente: 
→ defecţiuni ale instalaţiilor electrice; 
→ nerespectarea instrucţiunilor de lucru, de protectie a muncii si securitate la 

incendiu, 
→ acumulări de electricitate statică; 
→ utilizarea focului deschis, fara a lua masurile ce se impun pentru aceste situatii; 
→ manevre tehnologice si de interventie-intretinere efectuate neglijent, fara 

evitarea socurilor mecanice; 
→ folosirea de echipament de protectie necorespunzator, din fibre sintetice; 
→ folosirea de unelte si scule din material feros, care produce scantei; 
→ existenta de substante explozive expuse actiunii razelor solare sau surselor de 

caldura (calorifere, motoare electrice sau aparatura electrica supraincalzita); 
→ descarcari electrice în atmosferă; 
→ autoaprinderea din cauze interne, necunoscute a produsului finit; 
→ periclitare intentionata. 

 
Urmări ale avariilor pot fi: 
- explozii; 
- incendii. 
 
Zonele cu pericol de explozie şi incendiu din cadrul incintei obiectivului sunt: 
 zona din interiorul încăperilor de depozitare a materiilor explozive, platformele de 

încărcare – descărcare. 
 toate spaţiile din jurul zonei de protecţie, inclusiv vegetaţia care poate întreţine şi 

propaga incendiile. 
 
 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. Descrierea scenariilor posibile de accidente majore. Condiţii de 
producere 

 

4.2.1. Istoric al accidentelor care au implicat substanţe periculoase pe 
amplasamentul depozitului de materiale explozive Dejani 

 
Depozitul Dejani este situat în comuna Recea, jud. Braşov, pe valea pârâului  Dejani 

la cca 200 m de acesta şi la cca 300 m de drumul judeţean 104 C. 
Faţă de platforma S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraş, depozitul Dejani este situat  la 

circa 20 km. 
 Este delimitat la NE, NV şi SV de terenuri aparţinând persoanelor fizice care au 

dobândit titluri de proprietate conform Legii 18/1991, iar la SE de pădurea Composesoratului 
Silvic Recea. 

Depozitul Dejani a fost construit în perioada 1967 – 1970. 
De la dare în folosinţă şi până în prezent în cadrul acestui obiect nu s-au înregistrat  

evenimente/accidente în care să fie implicate substanţele periculoase vehiculate.  
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4.2.2. Premisele accidentelor 
 

Depozitul de materiale explozive Dejani are o capacitate de 1212 t ETNT, după cum 
urmează: 

- magaziile 1 – 12, cu o capacitate de 100 t ETNT fiecare; 
- magazia 13, cu o capacitate de 12 t ETNT. 
Un accident la o magazie de materiale explozive poate surveni în următoarele 

circumstanţe: 
- atac militar, aerian sau terestru 
- atac terorist 
- o gravă eroare umană 
- un accident în vecinătatea magaziei 
Un accident major la o magazie ar putea surveni ca urmare a uneia sau mai multor 

cauze, după cum urmează: 
- Cauze operaționale, sunt acele cauze specifice magaziei. Având în vedere starea 

fizică a pulberilor, precum și condițiile de depozitare, principalele cauze 
operaționale ce ar putea conduce la inițierea unui accident major sunt: 

o apariția unor surse intrinseci de inițiere a unui accident major: scânteie 
electrică, descărcare electrostatică 

o apariția unor surse de inițiere a unui accident major prin neglijență a 
factorului uman: lucrul neautorizat cu foc deschis, lucrul cu unelte 
generatoare de scântei, fumatul în locuri nepermise, expunerea trotilului la 
șocuri mecanice 

- Cauze externe, sunt acele cauze de inițiere a unui accident major de origine 
exterioară atelierului. Cele mai frecvente cauze externe sunt: 

o un accident în vecinătatea magaziei, care ar putea iniția un accident major 
prin efect domino. Din acest punct de vedere, principala sursă de pericol 
extern ar putea fi o magazie învecinată. Având în vedere distanțele dintre 
clădiri și protecția pasivă cu valuri de pământ, este puțin probabil ca un 
accident cu explozie în vecinătate să inițieze prin efect domino un accident 
la magazie. 

o un accident rutier în vecinătatea magaziei, care să implice un transport de 
materiale pirotehnice. Un astfel de accident este puțin probabil, având în 
vedere restricțiile de trafic de pe amplasament 

o prăbușirea unui avion – este un eveniment improbabil, având în vedere 
faptul că nu există aeroporturi sau aerodromuri la o distanță mai mică de 
10 km față de amplasament. 

o un atac deliberat: atac militar, atac terorist, sabotaj. Un atac armat ar fi 
posibil ca urmare a intrării României în stare de război. În acest caz, 
Depozitul Dejani ar putea deveni o țintă prioritară a inamicului, în vederea 
slăbirii capacității de apărare, dar obiectivul ar trece sub controlul forțelor 
armate. Un atac terorist sau un act de sabotaj sunt evenimente puțin 
probabile, având în vedere măsurile de securitate existente pe 
amplasament. 

- Cauze naturale, respectiv cutremure de pământ, fenomene meteorologice 
extreme (inundații, alunecări de teren, furtuni violente). Probabilitatea inițierii unui 
accident major din cauze naturale a fost luată în considerare încă din faza de 
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proiectare a instalației, amplasamentul fiind ales astfel încât instalațiile să nu fie 
expuse unor pericole naturale. 

 
Un accident cu explozie ar putea fi iniţiat cel mai probabil fie de un accident cu 

incendiu în incinta sau în imediata vecinătate a magaziei, fie de un accident cu explozie. 
Iniţierea unui accident cu incendiu în interiorul magaziei, care sa constituie eveniment 
iniţiator al exploziei, este practic imposibilă, în condiţiile în care magaziile nu au prevăzute 
instalaţii electrice interioare, nu depozitează alte materiale inflamabile, iar accesul cu surse 
de foc şi lucrul cu foc deschis sunt strict interzise. 

 
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). 

Dată fiind localizarea depozitului Dejani, cel mai probabil accident ce ar putea iniţia 
o explozie la o magazie ar fi un incendiu de pădure. 

 
Calamităţile naturale pot consta în cutremure, furtuni violente, inundaţii. Efectele 

acestora au fost prevenite încă din faza de proiect, când depozitele 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 depozit este improbabilă, dată fiind localizarea 

depozitului.  
 
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 să atingă suprafaţa terestră. 

Practic, cele mai relevante accidente ce ar putea surveni sunt explozii ale materialelor 
depozitate în magazii. 

 
În Figura 3 – Arbore evenimente este prezentat un arbore de evenimente pentru 

un eventual accident la depozitul de materiale explozive. 
În acest arbore de evenimente se prezintă posibilităţile în care se poate evolua în 

timp, un accident la depozitul de materiale explozive. 
 
Cele mai probabile accidente ce ar putea surveni în incinta depozitului sunt ca urmare 

a neglijenţei în manipularea cutiilor cu explozivi, sau ca urmare a producerii unui incendiu. 
Dat fiind faptul că personalul ce deserveşte depozitul este personal instruit corespunzător, 
iar măsurile de siguranţă implementate nu permit apariţia unei surse de foc sau de scântei 
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în incinta depozitului, 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 în depozit, 

deja se trece la evacuarea acestuia, 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 reduc riscurile de accidente, care să 
implice explozia la minim. 
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Figura 3. 
 Arbore evenimente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incendiu în stare 
incipientă  

Incendiul este stins cu mijloacele din dotare 

Incendiu major 

Inundarea depozitului 

Explozie de mari dimensiuni 
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În Tabelul 9  sunt prezentate efectele suprapresiunii undei de şoc şi ale fluxului termic 
rezultate în urma exploziilor. 

 
Tabelul 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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Pragurile de referinţă ale zonelor de planificare pentru diferitele scenarii posibile, conform 
Anexei 2 la Normele metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz 
de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase sunt prezentate în tabelul 
10.  

Pentru determinarea posibilităţii producerii unui efect domino pe amplasament au fost 
luate în considerare valorile prag corespunzătoare zonei I – efect domino/mortalitate 
ridicată. 

 
 În caz de accident major se definesc următoarele zone de planificare la urgenţă:  

- zona I – efect domino/mortalitate ridicată: pierderile aşteptate de personal 
neprotejat surprins în această zonă sunt cuprinse între 50% şi 100%. De 
asemenea, în această zonă efectele mecanice, termice şi toxice pot 
iniţia/agrava consecinţele accidentului prin efect domino. 

- zona II-Prag de mortalitate: zona determinată prin acele valori ale 
indicatorilor specifici care, odată depăşite, provoacă moartea a cel puţin unei 
persoane dintre cele expuse la efectele accidentului; 

-  zona III- vătămări  ireversibile: zona în care efectele accidentelor asupra 
persoanelor surprinse neprotejate conduc la vătămări foarte grave cu 
caracter permanent; 

- zona IV- Vătămări reversibile: zona în care accidentele provoacă efecte care, 
deşi perceptibile pentru populaţie, nu provoacă incapacitate şi sunt reversibile 
când expunerea încetează. 

 
 Dat fiind faptul că magaziile sunt protejate cu valuri de pământ pe toate laturile, 
conform recomandărilor HG 536/2002, Anexa 3b, distanţele de siguranţă se vor reduce la 
jumătate. 

 
Tabelul 10. – Valorile prag pentru definirea zonelor de planificare  

 

TIPUL 
DE 

PERICO
L 

SCENARIUL 
ACCIDENTA

L  

 

ZONA I - 
EFECT 

DOMINO/ 
MORTALITAT
E RIDICATĂ  

(m) 

ZONA II - 
PRAG DE 

MORTALITAT
E  

(m) 

ZONA III - 
VĂTĂMĂRI 

IREVERSIBIL
E  

(m) 

ZONA IV - 
VĂTĂMĂRI 

REVERSIBIL
E  

(m) 

Dispersi
e Toxică 

Emisie de 
substanță 
toxică 

LC50 AEGL-3 * AEGL-2 * AEGL-1 * 

Incendiu 

Jet fire 

Pool fire 

12,5 kW/m2  7 kW/m2  5 kW/m2  3 kW/m2  

Fire ball 
(radiaţie 
termică 

Raza fire ball  350 kJ/m2  200 kJ/m2  125 kJ/m2  
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TIPUL 
DE 

PERICO
L 

SCENARIUL 
ACCIDENTA

L  

 

ZONA I - 
EFECT 

DOMINO/ 
MORTALITAT
E RIDICATĂ  

(m) 

ZONA II - 
PRAG DE 

MORTALITAT
E  

(m) 

ZONA III - 
VĂTĂMĂRI 

IREVERSIBIL
E  

(m) 

ZONA IV - 
VĂTĂMĂRI 

REVERSIBIL
E  

(m) 

variabilă - 
maximum 30 
de secunde)  

 

Flash fire 
(radiaţie 
termică 
instantanee)  

 

LFL ** 1/2 LFL  10% LFL  5% LFL  

BLEVE 
(radiaţie 
termică 
variabilă - 
maximum 30 
de secunde)  

raza fire ball  350 kJ/m2  200 kJ/m2  125 kJ/m2  

Explozie 
UVCE  0,3-0,6 bar  0,14 bar  0.07 bar  0,03 bar  

CVE  0,3 bar  0,14 bar  0.07 bar  0,03 bar  

 
Notă:  
* Valorile AEGL (Acute Exposure Guideline Levels) reprezintă valori limită de 

expunere a populaţiei în situaţii de urgenţă, pentru timpi de expunere de 10 min., 30 min., 
60 min., 4 ore şi 8 ore, în funcţie de severitatea efectelor toxice, şi sunt aplicabile întregii 
populaţii expuse, inclusiv sugari şi copii, şi sunt definite după cum urmează: 

- AEGL-1 reprezintă valoarea concentraţiei din aer a unei substanţe, exprimată în 
ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând 
indivizii susceptibili, să sufere disconfort apreciabil, iritaţii sau anumite efecte 
asimptomatice care nu afectează simţurile. Oricum, efectele nu provoacă 
incapacitate, sunt trecătoare şi reversibile când expunerea încetează;. 

- AEGL-2 reprezintă valoarea concentraţiei în aer a unei substanţe, exprimate în 
ppm sau mg/m3, peste care este previzibil ca majoritatea oamenilor, incluzând 
indivizii susceptibili, să sufere efecte ireversibile sau serioase, pe termen lung, 
ce afectează sănătatea sau capacitatea de auto-evacuare;  

- AEGL-3 reprezintă valoarea concentraţiei în aer a unei substanţe, exprimate în 
ppm sau mg/m3, peste care este previzibil. 

**LFL - reprezintă concentraţia substanţei, în aer, la limita inferioară de 
inflamabilitate; 
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4.2.3. Modelarea matematică a accidentelor 
 
La nivelul depozitului Dejani pot surveni explozii ale materialelor solide, al căror 

comportament este simulat conform echivalenţei cu TNT. 
 
Efectele destructive ale exploziilor se pot manifesta prin suprapresiunea frontului 

undei de şoc, fenomen ce însoţeşte toate tipurile de explozii. 
 
 
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: 

 

3/ qRz   (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) : 
 

Rq /3  = 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): 
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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 4 este prezentată modelarea exploziei a 1000 kg echivalent TNT conform 

ecuaţiilor (3) şi (4). 
 
Conform rezultatelor prezentate în Figura 4, se constată 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). 

 

 
Figura 4 – Modelarea exploziei a 1000 kg echiv. TNT conform ecuaţiilor (3) şi (4) 

 
 
 
Pentru simularea efectelor accidentelor s-au utilizat foi de calcul MS-EXCELTM, 

construite pe baza aparatului matematic prezentat în ecuaţiile (1) – (4). 
 
 
4.2.4. 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) 
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Cuantificarea nivelului de risc se realizează conform matricei prezentate în tabelul 11. 
 
 

Tabelul 11 – 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+ 

 
Interpretarea nivelului consecinţelor unui accident major asupra sănătăţii, mediului, 

precum şi prin pierderile financiare rezultate, este prezentată în Tabelul 11a. 
 

Tabelul 11a 

 
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 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. 
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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 – rar – este improbabil ca evenimentul să se producă la nivelul instalaţiei 
analizate, este puțin probabil ca acesta să se producă la instalaţii similare 
existente o singură dată în timpul operării acestora (10-5 – 10-4/an); 

- F3 – improbabil – este improbabil ca evenimentul să se producă la nivelul 
instalaţiei analizate, este posibil ca acesta să se producă la instalaţii similare 
existente o singură dată în timpul operării acestora (10-4 – 10-3/an); 

- F4 – posibil – este posibil ca evenimentul să se producă o dată pe durata de 
viaţă a instalaţiei (10-3 – 10-2/an); 

- F5– probabil – este probabil ca evenimentul să se producă odată pe durata 
de viaţă a instalaţiei (10-2 – 10-1/an); 

- F6 – frecvent – evenimentul se poate produce de mai multe ori în timpul 
duratei de viață a instalației până aproape de frecvența anuală (10-1 – 1/an). 

 
Nivelul de risc este evaluat conform matricei prezentate în tabelul 11, 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. 
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4.2.5. Prezentarea scenariilor acidentale 
 
În urma analizei calitative a riscului au fost identificate, la nivelul amplasamentului 

analizat, 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), respectiv cele prezentate în tabelul12. 

Descrierea detaliată a scenariilor a sccenariilor posibile și a  zonelor de planificare la 
urgență (zonele de impact)  s-a prezentat în cadrul analizei riscurilor din Anexa 12 a 
prezentului volum. 

Tabelul 12 

Nr. 
crt. 

Scenariu 
Substanţa 
implicată 

Tip 
accident 

Cauze 
posibile 

Probabilitate 
(F) 

Consecinţe 
(I) 

Nivel 
risc 

1.  

Accident 
cu 

explozie la 
magazia 1 
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

2.  

Accident 
cu 

explozie la 
magazia 2 
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

3.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 3  
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

4.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 4  
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

5.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 5 
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

6.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 6 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 
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Nr. 
crt. 

Scenariu 
Substanţa 
implicată 

Tip 
accident 

Cauze 
posibile 

Probabilitate 
(F) 

Consecinţe 
(I) 

Nivel 
risc 

de 100 t 
ETNT 

 

7.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 7 
de 100 t 
ETNT 

 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

8.  

Accident 
cu 

explozie la 
magazia 8 
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

9.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 9 
de 100 t 
ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

10.  

Accident 
cu 

explozie la 
magazia 

10 de 100 
t ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

11.  

Accident 
cu 

explozie la  
magazia 

11 de 100 
t ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

12.  

Accident 
cu 

explozie la 
magazia 

12 de 100 
t ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 5 10 

13.  

Accident 
cu 

explozie la 
magazia 
nr. 13 de 

12 t ETNT 

Explozivi Explozie 

- Cauză 
externă 

- Eroare 
umană 

2 4 8 
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Nr. 
crt. 

Scenariu 
Substanţa 
implicată 

Tip 
accident 

Cauze 
posibile 

Probabilitate 
(F) 

Consecinţe 
(I) 

Nivel 
risc 

14.  

Scenariu 
de 

dezastru- 
Atac 

terorist 

Explozivi Explozie -  1 6 6+ 

15.  

Scenariu 
de 

incendiu la 
pădure 

- Incendiu -  2 4 8 
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4.3. 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.  

În urma analizei riscurilor, la nivelul depozitului Dejani au studiate  o serie de 
accidente posibile, prezentate în tabelul 13. 

 
Reprezentările grafice ale zonelor implicate în scenariile accidentale posibile studiate 

pe amplasamentul depozitului de materiale explozive Dejani sunt prezentate în Anexa 8. 
 

           Tabelul 13  

Nr. 
Crt. 

Tipul 
evenimentul

ui 

Substanța 
periculoasă 

implicată 

Locul de 
manifestare al 
evenimentului 

Frecvența 
de 

manifestare 

Dimensiunea zonelor de impact 
(m) 

Zona I 
Zona 

II 
Zona 

III 
Zona 

IV 

1. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 1  F2 144 242 413 797 

2. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 2  F2 144 242 413 797 

3. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 3  F2 144 242 413 797 

4. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 4  
F2 

144 242 413 797 

5. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 5  
F2 

144 242 413 797 

6. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 6  
F2 

144 242 413 797 

7. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 7  
F2 

144 242 413 797 

8. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 8  
F2 

144 242 413 797 

9. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 9  
F2 

144 242 413 797 

10. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 10  
F2 

144 242 413 797 

11. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 11  
F2 

144 242 413 797 

12. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 12  
F2 

144 242 413 797 

13. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 13 
F2 

71 120 204 393 

14. 
Explozie 

generalizată  
Materiale 
explozive 

Toate magaziile  F1 
894 
x510 

1100x 
725 

1431x
1037 

2200x
1717 
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4.4. 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 de materiale explozive Dejani 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 

 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, iar copacii din 
depozit nu vor avea o inaltime mai mare decat paratonerii. 

 atât personalul propriu, cat şi persoanele străine care au autorizaţie speciala 
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 exista 

produse explozive  
 se verifica zilnic: stocul de materiale explozive, starea magaziilor, temperatura şi 

umiditatea din magazii (se consemnează în registru)  
 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 
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Transportul explozibilului respectă instrucţiunile din fişele cu date de securitate ale 
materiilor explozive, întocmite în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi celelalte 
prevederi legale referitoare la transportul substanţelor periculoase. 
 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  
Toate magaziile au acoperisul zburător din grătare de beton armat cu termoizolatie 

din rumbeton si hidroizolatie. 
Pardoseala este antiscantei (asfalt) şi se află la 0,9 m de nivelul solului. 
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 sarma si gratii. Geamurile ferestrelor sunt vopsite cu alb pentru a impiedica 
concentrarea razelor solare. 

Distantele dintre stivele de lazi, cele dintre stive si pereti si 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. Distanta de la piciorul talazului pana la 
magazie este de 3m,inaltimea valurilor de pamant este cu 1,5 m mai mare decat cornisa 
magaziei 

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.  

În spaţiile de depozitare a materialelor explozive temperatura trebuie sa fie 
menţinută.  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 se realizează cu termometrele montate în fiecare 
spaţiu de depozitare materiale explozive al depozitului. 
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Tipurile de echipamente cu funcţie de securitate şi siguranţă sunt prezentate în 

tabelul 13: 
Tabelul 13 

Nr. crt. Aparat măsură Funcţia specială de securitate Număr bucăţi 

1. Termohigrometru 
digital  

Măsurare temperatura şi 
umiditate 

13 

2. Paratoner Securitate contra descarcarilor 
atmosferice 

13 

3.  Cameră de luat 
vederi 

Supraveghere video 20 

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;  
- lucrări de control, verificare şi remediere a instalaţilor electrice în 

construcţie antiexplozivă; 
- verificarea sistemelor de senzori de mişcare şi a sistemelor de senzori de 

incendiu, precum şi a camerelor video amplasate pe amplasamentul 
depozitului 

- măsurători PRAM anuale la paratoneri si se emit buletine de măsurători; 
- testarea funcţiilor de securitate tehnică ale acestora; 
- înlocuirea instalaţiilor de măsură uzate fizic şi moral. 

 
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 
 

Riscul de EXPLOZIE / INCENDIU al depozitului, deşi este foarte mare, acesta se 
situează în domeniul riscurilor acceptabile, deoarece încă din faza de proiectare şi 
construcţie a clădirilor de depozitare a materialului exploziv 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.  
 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 si stingerea incendiilor prezintă aspecte specifice: 
- riscul de incendiu; 
- măsuri specifice pentru evitarea exploziilor, incendiilor etc.; 
- dotări generale si 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 Dejani este organizat Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă .  
Depozitul de materiale explozive Dejani deţine, în cazul producerii unor situaţii 

neprevăzute, următoarele dotări: 
- mijloace de alarmare; 
- mijloace de legătură; 
- reţea de hidranţi exteriori 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. 
  
  Activitatea de prevenire şi stingere incendii este asigurată 24 ore din 24 de formaţia 
de pompieri civili organizaţi în 4 schimburi. 
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Sistemele de securitate la incendii prevăzute în incinta depozitului, conform 
normativelor, sunt: 

 
  instalaţia de hidranţi de incendiu: 

Volumul intangibil de apă pentru stingerea incendiilor este asigurat de cele 5 puţuri 
sapate, cu H=6m si D=2m, echipate cu 5 pompe HEBE 50x2 cu urmatoarele caracteristici: 
P=7,5 kW, H=30,0 mCA, Q=7 mc/h. Apa captata din cele 5 puturi ajunge intr-un rezervor 
ingropat de 20 mc, apoi este pompata cu ajutorul unei pompe tip HEBE 65x5 cu Q=15 mc/h, 
H=77,5 mCA, P=10 kW, printr-o conducta cu lungimea de 500 m si diametru de 100 mm, 
intr-un rezervor ingropat cu V=150 mc. Din acest rezervor apa se distribuie gravitational in 
depozit. Timpul de refacere dupa un incendiu este de 7,2 ore. 

Fiecare magazie are in apropiere cate 2 hidranti exteriori si cate un pichet de incendiu 
la doua magazii echipat cu: furtune, capete de refulare, cheie hidrant, lopeti, cange, 
tarnacop, galeti. 
  

dotarea cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu: 
          
         Tabelul 14 

Nr. 
crt. 

Denumire material Buc. 

1 Stingătoare portabile tip P 6 (de tipul presurizat permanent) 13 

2 Stingătoare portabile tip P10 (de tipul presurizat permanent) 12 

3 Stingătoare portabile tip P20 13 

4. Stingătoare portabile tip P50 12 

 

Mijloacele  de alarmare disponibile în cazul unei situaţii de urgenţă sunt: 

Tabelul 15 

Nr. Denumire Tipul Buc. Localizare 

   1 Reţea deTelefoane 
mobile 

Nokia 40 La membrii Celulei pentru 
situatii de urgenta si membrii 
SPSU 

   2 Sirena  Electrică     
 

1 1 la remiza pompieri 

3 Hupa electrica 1 La remiza pompieri civili 
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Măsuri necesar a fi luate în cazul deteriorării stării de sănătate a angajaţilor: 

Starea de sănătate a unui angajat al depozitului de materiale explozive Dejani  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 vapori toxici; 

 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. 
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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; 
 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. 
  

Efectuarea din timp a analizelor de risc şi siguranţă, modelarea scăpărilor de poluanţi 
în mediu - incluzând dinamica fluidelor, dispersia poluanţilor toxici, inflamabili şi/sau 
explozivi, precizia şi rapiditatea de transmitere a datelor meteorologice, dezvoltarea 
sistemului expert, vor da un răspuns rapid în cazul acestor evenimente. 

Programul managerial de preîntâmpinare a riscurilor, în ceea ce priveşte 
implementarea şi dezvoltarea lui, cuprinde direcţiile prezentate în figura 5 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, S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraş are întocmite pentru 
depozitul de materiale explozive următoarele documente: 
 

 Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;  
 Planul de prevenire şi protecţie; 
 Planul de intervenţie în caz de incendiu; 
 Dosarul de înştiinţare, avertizare şi alarmare; 
 Planul de evacuare a angajaţilor şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă.   
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Figura 5 – Programul managerial al siguranţei proceselor tehnologice (EPA) 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECŢII ALE 
PROGRAMULUI 

MANAGERIAL DE 
PREÎNTÂMPINARE 

A RISCURILOR 

- Alcătuirea scenariului pentru 
cel mai grav caz; 

-  Identificarea celor mai 
probabile scenarii; 

- Analiza consecinţelor în 
exteriorul zonei; 

-  Descrierea desfăşurării 
evoluţiei unui accident 

EVALUAREA 

PERICOLELOR 

- Sistemul managerial; 
- Analiza pericolelor din 

proces; 
- Informaţii asupra pericolelor 

procesului; 
- Proceduri standard de 

operare; 
- Instruire; 
- Întreţinere; 
- Inspecţii înainte de pornire; 
- Revizuirea sistemului de 

siguranţă; 
- Investigare accidente. 
  

IMPLEMENTAREA 
UNUI PROGRAM 

DE PREVENIRE 

- 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. 
     

IMPLEMENTAREA  
UNUI PROGRAM 
DE ACŢIUNE ÎN 

CAZ DE URGENŢĂ 
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5.2. Organizarea alertei şi a intervenţiei 
 
Riscurile care au fost luate în consideraţie pentru clasificarea Depozitul de materii 

explozive Dejani sunt: 
a) riscuri naturale: 
 cutremure de pământ; 
 inundaţii in platforma in locaţii aflate sub cota 0; 
 fenomene meteorologice periculoase; 

b) riscuri ca urmare a 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; se realizează de către şeful de depozit prin mijloace de 
alarmare specifice, pe baza înştiinţării de la dispecerul de serviciu. 

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 cadrul depozitului; 

 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 de materiale explozive Dejani şi 
de posibilitatea producerii unor urgenţe interne sau externe, pentru protecţia salariaţilor şi a 
populaţiei din vecinătatea acestuia, funcţionează sistemul de înştiinţare - alarmare 
prezentat în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 32 

Nr. Denumire Tipul Buc. Localizare 

   1 Reţea deTelefoane 
mobile 

Nokia 40 La membrii Celulei pentru 
situatii de urgenta si membrii 
SPSU 

   2 Sirena  Electrică     
 

1 1 la remiza pompieri 

3 Hupa electrica 1 La remiza pompieri civili 

 
Mesajele de avertizare se transmit prin reţelele de telefonie fixă şi mobilă. 

 
Schema de înştiinţare - alarmare în situaţii de urgenţă care se aplică depozitului de 

materiale explozive Dejani este prezentată în Anexa 9. 
 
Notificarea situaţiilor de urgenţă 

În cazul unei situaţii de urgenţă, în funcţie de gravitate şi încadrare in clasa de 
urgenta, transmiterea informatiilor se va face după urmatoarea procedură: 
-  persoana care a observat o avarie, incendiu, explozie, are obligatia sa anunte imediat 
Şeful depozitului sau pe înlocuitorul acestuia. 
- Şeful depozitului va anunţa de urgenţă directorul general sau pe înlocuitorul acestuia şi 
dispeceratul S. Fabrica de Pulberi S.A. 

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 33 

Cine ?   - Dispecerul de serviciu Nume...........Prenume........ 
S. Fabrica de Pulberi S.A. – Depozitul de 
materii explozive DEJANI  

Ce ?      - Identificarea evenimentului - explozie 
- incendiu 
 

Unde ?  - Localizarea evenimentului - Zona.......... 
- Instalaţia........ 
- Echipamentul........... 

Câţi ?     - Personal afectat - Răniţi / intoxicaţi / arşi / morţi. 
 

-  dispecerul va actiona la ordinul directorului general, conform schemei de 
înştiinţare (Anexa 9)  în funcţie de tipul urgenţei stabilite luând legătura telefonic pe rând  cu 
cei din URGENTA I (Şef SPSU, membrii Celulei pentru Situaţii de Urgenţă).Trece apoi la 
înştiinţarea celor din URGENTA II (112, Servicii Medicale de Urgenţă, APM etc.). Pentru 
operativitate vor fi solicitati şi alţi membri ai COAT (dispeceri).  

Orice notificare a unei urgenţe trebuie să fie înregistrată la dispecerul de serviciu.   
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Adresele interne pentru alarmare  
 Lista personalului societăţii ce va fi înştiinţat în cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă, precum şi datele de contact ale acestora sunt prezentate în Anexa 10. 
 

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 11. 
 

 
Primirea notificării de urgenţă 

 În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, şeful de depozit  se va deplasa imediat la 
locul accidentului pentru a localiza şi clasifica urgenţa. 
 Notificarea situaţiei de urgenţă se înregistrează la Dispecerat, care informează 
conducerea societăţii de situaţie. Acesta urmează procedura internă punând în practică 
fluxul informaţional conform schemei din Anexa 9. 
 

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 administratiei 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 

Semnalele de alarmă sunt difuzate prin intermediul hupei electrice de la remiza de 
pompieri civili.    

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/dispecerului, 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. 
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 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, alarma se declanşează în cazul in care se produc 
accidente grave care nu pot fi combătute imediat de pompierii civili organizati in 4 ture si 
care pot afecta oamenii sau mediul de pe amplasament si din vecinătăţi. 

Se poate declanşa alarma generală în una din următoarele situaţii: 
→ incendiu de padure care se poate extinde la magaziile de depozitare materii 

explozive;  
→ explozia unei magazii de depozitare materii explozive 
→ scenariu de dezastru – atact terorist 
→ situaţii extreme meteorologice (cutremure puternice de pământ, inundaţii grave, 

furtuni sau tornade etc.). 
Scopul alarmării în caz de urgenţă este pentru prevenirea si evitarea producerii unor 

pierderi umane si materiale.   
 În functie de natura si gravitatea accidentului alarma poate fi: 

a) alarma locală – se declanşeaza in cazul unor accidente majore care se produc 
pe amplasamentul depozitului şi care nu afectează teritoriul din jurul acestuia.  

b)  alarma generală – se declanşează în cazul unor accidente severe de clasa C, 
care afectează populaţia şi mediul din jurul acesteia.  

Alarma generala se declanşează numai la Ordinul Directorului General al 
societăţii sau a înlocuitorului acestuia. 

 
În cazul introducerii alarmei generale, se vor lua următoarele măsuri de siguranţă:  

 
a. Măsuri de siguranţă 

-toti membrii echipelor de interventie se vor echipa cu mijloacele de protectie  
individuale din dotare, isi vor pune mastile  de protectie  a respiratiei pe  figura si se vor 
deplasa la locurile stabilite.  

Se va  proceda  la  evacuarea personalului in conformitate cu instructiunile  pentru   
situatii de urgenta, adunarea facandu-se la  locurile stabilite; 

 -toate operatiunile de incarcare, descarcare de materii explozive se vor opri imediat, 
iar echipamentele de munca se lasa in conditii de siguranta; 

 -autocamioanele, autoturismele si alte vehicule neimplicate in operatiunile  de 
interventie trebuie  sa parasesca imediat amplasamentul, sa parcheze in exteriorul acestuia 
si sa lase drumurile de acces libere in vederea asigurarii circulatiei nestingherite pentru 
mijloacele de interventie; 

  -orice acces a persoanelor si mijloacelor fara  autorizatie va fi strict interzis. 
 
b. Reguli de siguranţă 

-restrictiile  de circulatie  se instituie pe  intreg amplasamentul; 
-se va  permite doar accesul mijloacelor de transport dotate corespunzator situatiei; 
-conducatorii mijloacelor de transport care intra pe  amplasament vor fi echipati strict 

in concordanta  cu  necesitatile situatiei; 
-viteza va fi limitata la maxim 5 km/h; 
-conduceti prudent si respectati toate indicatoarele rutiere; 
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-se va  respecta strict ruta indicata; 
-in eventualitatea  unei urgente, vehicolul va fi scos pe marginea drumului iar motorul 

se va  opri; 
-se interzice fumatul si utilizarea flacarii  deschise; 
-se interzice parcatul vehiculelor pe drumurile interne; 
-se interzice executarea de lucrari neautorizate;  
-se interzice utilizarea drumurilor care nu sunt marcate in afara  unei permisiuni 

explicite; 
-nu se introduc pe  amplasament camere video, foto; 
-la  intrarea pe amplasament telefoanele mobile se vor inchide (nu sunt  

protejate ex); 
-se vor respecta cu  strictete instructiunile personalului   de interventie; 
-se interzice cu desavarsire pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonata, in 

panica si pe  alte directii decat  cele  stabilite; 
-cand semnalul sirenei indica alarma, se contacteaza un membru al conducerii locului 

de munca  din zona  in care  va  aflati si urmati indicatiile acestuia; 
-in caz de evacuare, va  echipati cu echipamentul individual de protectie (inclusiv 

pentru respiratie) si va  indreptati  calm catre iesirile de urgenta, pastrand vantul in fata; 
-pentru notificarea unei urgente,  persoana care a observat evenimentul(jandarmii 

care asigura paza depozitului sau membrii serviciului de rond) este obligata sa anunte in cel 
mai scurt timp posibil pe seful depozitului sau pe inlocuitorul acestuia.  
 
 Încetarea stării de alarmă generală la dezastre se hotărăşte de către conducătorul 
Celulei pentru situaţii de urgenţă a S. Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraş sau locţiitorului 
acestuia, pe baza rapoartelor comunicate. 
 

Declararea şi introducerea stării de urgenţă 
 

Pentru gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, la nivelul societăţii s-au 
constituit CELULA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ (CSU) ŞI CENTRUL OPERATIV CU 
ACTIVITATE TEMPORARĂ (COAT), care se activează în cazul iminenţei şi/sau producerii 
unor situaţii de urgenţă sau dezastre pe teritoriul administrativ al S. Fabrica de Pulberi S.A. 
cât şi al depozitului de materiale explozive de la Dejani. 

Responsabilitatea declarării stării de urgenţă în amplasamentul depozitului Dejani 
revine managerului urgenţei care este Directorul General sau înlocuitorului acestuia, 
Director Tehnic-Producţie- Dezvoltare consultând şi ceilalţi membri cu funcţii de decizie 
ai Celulei pentru situaţii de urgenţă şi COAT. 
 

Punerea în practică a deciziei de introducere a starii de urgenta se realizează de 
către Celula pentru Situaţii de Urgenţă a societăţii.      

Pentru Depozitul de materiale explozive Dejani, evenimentele care necesită o 
decizie de declarare a urgenţei sunt:  
 incendiu de pădure care se poate extinde la magaziile de depozitare materii explozive;  
 explozia unei magazii de depozitare materii explozive; 
 scenariu de dezastru – atact terorist. 
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 Evenimentele enumerate mai sus vor fi comunicate imediat dispecerului societatii 
printr-o notificare facută de către şeful de depozit care va comunica Directorului general al 
societatii situaţia aparută.   
 Directorul general va întruni Celula pentru Situatii de Urgenţă la Sediul administrativ  
al societatii la Fagaraş. 
  Va fi desemnat Comandantul incidentului la depozit, se va intruni Centrul Operativ cu 
Activitate Temporara (COAT).  

Se va mentine permanent legatura telefonică, între COAT şi Celula pentru situaţii de 
urgenţă. 

Dispecerul va aplica schema de instiintare în Situatii de Urgenta la ordinul Directorului 
General. 

Directorul general al societatii va declara starea de urgenţă pe amplasament, în urma 
evaluării caracteristicilor evenimentului si consultarii cu membrii Celulei pentru Situatii de 
Urgenta. 

Se va comunica declararea stării de urgenţă de catre Directorul General al societatii  
autoritatii judetene pentru situatii de urgenta. 

Directorul General al societatii va dispune introducerea semnalului de alarma 
corespunzator clasei de urgenta C.   

 
Celula pentru situaţii de urgenţă din cadrul societăţii S. Fabrica de Pulberi S.A. 

Făgăraş 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 de urgenţă, din acesta făcând parte un număr variabil 
de membri numiţi dintre şefii unor departamente sau puncte de lucru din organigrama 
societăţii 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 4. 
 

 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: 
- este o structură profesională încadrat cu personal calificat şi atestat în domeniul 

Situaţiilor de Urgenţă, echipe specializate de intervenţie, voluntari din rândul angajaţilor 
societăţii  atât din cadrul Depozitului RM Dejani cât și ai. FABRICA DE PULBERI S.A. 
Făgăraş. 

- 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 Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al judeţului Braşov. 
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Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie 
 
Evenimentele care necesită o decizie de declarare a urgenţei sunt:  
 incendiu de pădure care se poate extinde la magaziile de depozitare materii 

explozive;  
 explozia unei magazii de depozitare materii explozive 
 scenariu de dezastru – atact terorist 
 
1. Explozii 
 
Activitatea desfaşurată: 
►CENTRUL OPERATIONAL CU ACTIVITATE TEMPORARĂ (DISPECERI) 
- primeste apelul de urgenta;  
- verifica veridicitatea  informatiei;  
- cere informatii suplimentare de la seful de depozit;  
- instiinteza membrii celulei de urgenta si Directorul General  al  societatii sau in lipsa, 

pe loctiitorul acestuia;  
- comunica sefului SPSU decizia privind declansarea starii de urgenta, alarma 

generala;  
- asigura  transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor;  
- mentine permanent legatura intre Celula de urgenta, Centrul operational cu 

activitate temporara. 
 
►CELULA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Directorul general, locţiitorul 

acestuia   
- primeste notificarea  din partea dispecerului şi se intruneste la Sediul Administrativ;  
- evaluează situatia, gestionează baza de date referitoare la  situaţtia  de urgenţă; 
- Directorul General  al societatii şi in lipsa, loctiitorul acestuia, dispune convocarea 

si constituirea Celulei pentru Situatii de Urgenta; 
- Directorul General al societatii (loctiitorul) declanseaza alarma  generala; 
- Directorul General al societatii (loctiitorul) decide aplicarea schemei de instiintare-

alarmare aplicabila obiectivului, numeste comandantul operatiunii pe gestionarul depozitului 
pana la sosirea sefului SPSU in zona;  

- Centralizeaza solicitarile  de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin 
si  asigura aceste resurse (ISU “Tara Barsei” al  judetului Brasov, Politia, Spitalul Fagaras); 

- Dispune informarea  agentilor  economici invecinati  asupra evenimentului  
- Decide instiintarea familiilor personalului ranit, spitalizat, decedat;  
- Decide informarea Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, a Garzii de Mediu 

Brasov, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov;  
- Decide incetarea starii de urgenta.  
 
►SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ condus de Şeful 
serviciului, loctiitorul acestuia: 

 - primeste  de la Dispecer notificarea  evenimentului,  
 - primeste ordinul de mobilizare si trimitere a grupelor de interventie si a echipelor 
specializate;  
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 - pune la  dispozitie logistica  necesara. 
 - la solicitarea Centrului operativ cu activitate temporara echipele de stingerea 
incendiilor preiau mijloacele  de protectie, se echipeaza, se deplaseaza urgent la  locul 
incidentului si intervin cu promptitudine pentru stingerea incendiilor, pentru salvarea 
persoanelor surprinse de incendiu;  
 - utilizeaza hidrantii si stingatoarele din dotare pentru stingerea incendiilor si  protectia  
cladirilor / utilajelor/ bunurilor din zona incidentului prin racire prin pulverizare masiva  de 
apa de asa natura incat sa se evite incendierea acestora si astfel sa se previna  extinderea 
incendiului; Interventia in zona se va face numai sub suprasvegherea echipei pirotehnice.   
 - echipele de cercetare se deplaseaza la  locul de depoziitare a echipamentelor 
specifice si  se echipeaza cu mijloacele  de protectie  individuala si executa operatiunile de 
cautare numai sub supravegherea comandantului actiunii 

- la  solicitarea  Centrului operativ cu activitate temporara, membrii  echipei de 
deblocare-salvare  se doteaza cu  echipamentul de protectie  si  de interventie  necesar si  
se deplaseaza la  locul  incidentului;  

- actioneaza la  locul incidentului pentru deblocarea cailor de acces blocate,  
persoanelor surpinse sub daramaturi sau ramase captive  
 -  este indicat ca toate persoanele care nu au fost afectate de exploziile initiale sa 
paraseasca imediat zona, pe caile stabilite in planurile de evacuare afisate la nivelul fiecarei 
magazii, cat se poate de repede, sau sa se adaposteasca in zone sigure; 

- echipa sanitară localizeaza ranitii, identificati de echipa de cercetare asigura  primul 
ajutor pentru raniti; - asigura  transportul la P.A.R pentru ranitii grav si  solicita transportul 
imediat catre Spitalul Fagaras. 

- echipa pirotehnică se echipeaza cu mijloacele de protectie si interventie necesare, 
se deplaseaza in zona incidentului la ordinul comandantului operatiunii şi actioneaza pentru 
descoparirea materiilor explozive neexplodate şi pentru pentru asanarea terenului in zona 
exploziei. 

 
2.Incendiu de pădure 
 
Activitatea desfaşurată: 

 
►Gestionarul depozitului 
- primeste apelul de urgenţă de la jandarmul de serviciu şi informează dispecerii 

societăţii sau pe directorul general; 
- mobilizeaza echipele specializate si se deplaseaza la fata locului pentru interventie 

şi tine permanent legatura cu seful serviciului privat pentru a informa despre evolutia 
situatiei, a cere forte si mijloace suplimentare. 

 
►CENTRUL OPERATIONAL CU ACTIVITATE TEMPORARA – Dispeceri 
- primeste apelul de urgentă şi  - verifica veridicitatea  informatiei, eventual - cere 

informatii suplimentare de la seful de depozit; 
- instiinteza membrii celulei de urgenta si Directorul General  al  societatii sau in lipsa,  

pe  loctiitorul acestuia;  
- comunica sefului SPSU decizia privind declansarea starii de urgenta, alarma  

generala; 
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- asigura  transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor;  
- mentine permanent legatura intre Celula de urgenta, Centrul operativ cu activitate 

temporara. 
 
►CELULA PENTRU SITUATII DE URGENTA, Directorul general (loctiitorul 

acestuia)   
- primeste notificarea  din partea dispecerului;  
- se intruneste la Sediul Administrativşi - evalueaza situatia, gestioneaza baza de 

date referitoare la  situatia  de urgenta;  
- directorul General  al societatii si in lipsa, loctiitorul acestuia, dispune convocarea  
Celulei pentru Situatii de Urgenta şi dispune declansarea alarmei generale; 
 - directorul General al societatii (loctiitorul) decide aplicarea schemei de înştiinţare- 
alarmare aplicabila obiectivului, numeste comandantul operatiunii pe gestionarul 

depozitului pana la sosirea sefului SPSU in zona; 
 - centralizeaza solicitarile  de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin 

si  asigura aceste resurse (ISU “Tara Barsei” al judetului Brasov, Politia, Spitalul Fagaras); 
 - dispune informarea  agentilor  economici invecinati  asupra evenimentului  
- Decide instiintarea familiilor personalului ranit, spitalizat, decedat; 
 - decide informarea Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, a Garzii de Mediu 

Brasov, a Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov;  
- Decide incetarea starii de urgenta. 

 
►SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA condus de Şeful 

serviciului privat : 
- primeste de la Dispecer notificarea evenimentului; tine legatura cu gestionarul 

depozitului pentru a afla despre evolutia situatiei;-se deplaseaza la locul incidentului; 
-transmite operativ ordinele Celulei pentru Situatii de Urgenta; 
-ia masuri de aducere de acasa a echipelor specializate din alte ture; 
-informeaza permanent Centrul operationa despre evolutia situatiei; 
-cere forte in sprijinul actiunii de lichidare a incendiului 
- la  solicitarea Centrului operational cu activitate temporaraechipele pentru stingerea 

incendiilor  preiau mijloacele  de protectie, se echipeaza, se deplaseaza urgent la  locul 
incendiului si intervin cu promptitudine pentru stingerea si extinderea lui; utilizeaza hidrantii 
exteriori aferenti magaziei celei mai apropiate de focar si stingatoarele din dotarea  pentru 
stingerea incendiilor si  protectia  cladirilor / utilajelor/ bunurilor din zona incidentului prin 
racire prin pulverizare masiva  de apa de asa natura incat sa se evite incendierea acestora 
si astfel sa se previna  extinderea incendiului; interventia in zona se va face numai sub 
suprasvegherea echipei pirotehnice.   

- echipele de deblocare-salvare  la  solicitarea Comandantului incidentului, membrii  
echipei se dotează cu echipamentul de protectie şi de interventie necesar si se deplaseaza 
la locul incidentului şi actioneaza pentru defrisare vegetatie si creearea de canale lipsite de 
vegetatie pentru a impiedica extinderea incendiului; 

- membrii  echipei  de cercetare se doteaza cu  echipamentul de protectie  si  de 
interventie  necesar si  se deplaseaza la  locul  incidentului şi cerceteaza zona pentru a 
descoperi alte focare de incendiu(salturi de incendiu). 
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- echipele de evacuare pun la  dispozitie in mod operativ mijloacele  de transport 
pentru interventia echipelor specializate;aAceste mijloace de transport sunt deplasate de la  
locul de parcare / garare la locul incidentului. 

Acţiunile pe termen lung cuprind activităţi specifice pentru înlăturarea efectelor 
accidentului si revenirea la situaţia de normalitate: 

o măsuri de reabilitare, reconstrucţie si refacere desfăşurată după faza acută a 
accidentului; 

o alocarea forţelor, mijloacelor si fondurilor pentru desfăşurarea activităţilor de 
reabilitare stabilite pe termen lung; 

o monitorizarea pe termen lung a factorilor de mediu şi a sănătăţii salariaţilor si a 
populaţiei; 

o informarea publică. 
 

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 din clădiri sunt indicate clar prin semne vizibile în vederea 
minimizării timpului necesar abandonării locurilor periculoase.  

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 Presedintele Celulei pentru 
situatii de urgenta, prin : 

 Centrul de conducere şi coordonare a evacuării; 

 Gestionarul depozitului; 

 Şeful echipei de evacuare. 
 În caz de evacuare, informaţiile privind rutele de urmat, traseele, direcţia şi viteza 
vântului sunt comunicate prin voce.  

Evacuarea personalului in situatii de urgenta interna se va efectua in conformitate 
cu Planurile de evacuare intocmite si afisate.   

Există poarta de intrare şi ieşire a depozitului pentru personal, personalul de pază 
(jandarmi), personalul de control (I.S.U.J, I.J.P, I.T.M, A.N.R.S.P.S).        
  Accesul autovehiculelor de transport explozivi se face doar pe timp de zi pe poarta 
depozitului. 
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Controlul accesului si iesirilor din depozit este efectuat de catre efectivele de 
jandarmi. 

In caz de evacuare, informaţiile privind rutele de urmat pentru cei ce parasesc locul 
de munca, locurile de adunare, si comportamentul in situatia data se vor comunica printr-
un sistem de adresare prin voce de catre gestionarul depozitului, care va întocmi situatia 
pentru zona de responsabilitate cu personalul de tura care se evacueaza imediat, 
personalul care ramane pe locurile de munca pentru interventie si securizare 

Evacuarea pentru urgenţă clasa C, fiind o urgenţă de mare gravitate care poate 
provoca afectarea gravă a unei arii extinse din exteriorul amplasamentului, toti angajatii 
trebuie sa ajunga cat mai repede la locul de muncă  

Transmiterea ordinului de evacuare se va realiza în conformitate cu Schema fluxului 
informaţional în situaţii de urgenţă (Anexa 9). 
  
 

Comunicaţiile – Legătura cu planul extern pentru situaţii de urgenţă 
 
Comunicarea cu mass - media si locuitorii din zonă se face de catre directorul 

societatii, de loctiitorul acestuia sau de către purtătorul de cuvânt al societăţii. 
 Pentru a evita o neliniştire inutilă a populaţiei prin anunţuri false, jurnaliştii vor fi 
informati corect si la timp. De asemenea se va raspunde la intrebarile venite de la populatie 
printr-o linie telefonica deschisa populatiei la Punctul de comandă şi conducere a actiunilor. 

Comunicarea către mass media are drept scop: 
 - o informare corectă asupra situaţiei create prin difuzare de stiri confirmate; 
 - combaterea zvonurilor printr-o informare corecta si completa; 
 - combaterea manipularii informationale. 

 
►Competenţa stabilirii legaturilor cu autoritatile responsabile cu planul extern pentru 

situatii de urgenta revine următorilor angajaţi : 
-Directorul General  
-locţiitor Director General – Director Tehnic Producţie- Dezvoltare 
 

►Dispozitii referitoare la alarmarea din timp a autoritatilor responsabile cu   
combaterea pericolelor: 

- orice situatie ale carei efecte pot depasi limitele amplasamentului trebuie transmisa 
autoritatilor; 

Se vor transmite informatii referitoare la: 
- date pentru identificarea obiectivului; 
- cine face notificarea; 
- ora, data, locul si cauza producerii avariei / incidentului; 
- natura si cantitatea substantei eliberate sau incendiate; 
- cantitatile de substante periculoase aflate in zona afectata si cantitatile totale din 
obiectiv; 
- numarul, modul si dispunerea fortelor de interventie proprii; 
- durata probabila de inlaturare a avariei; 
- situatia meteorologica: directia si viteza vantului, fenomene meteorologice 
agravante (vant); 
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- limitele probabile ale zonelor afectate periculoase si letale; 
- evolutia probabila a evenimentelor, posibile riscuri; 
- intinerarul si locul de amplasare recomandat pentru fortele de interventie externe; 
- situatia accidentatilor: morti, raniti, spitalizati. 
 
Aceste informatii vor fi transmise pe masură ce vor fi disponibile. 
 
►Tipuri de informaţii care trebuie comunicate la notificarea prealabilă, precum şi  

dispoziţii referitoare la  transmiterea  informaţiilor detaliate, imediat ce acestea sunt 
disponibile:  

  
Avertizarea riveranilor în caz de urgenţă, se face de către Dispecerul de serviciu (din 

dispozitia Directorului general).   
Tipul de informatii ce trebuie comunicate la notificarea prealabila, precum şi dispozitii 

referitoare la transmiterea informatiilor detaliate, imediat ce sunt disponibile, sunt prezentate 
pe larg in capitolul “Notificarea, informare si alarmare“. 

Informaţiile care se transmit în timpul unei situaţii de alarmă trebuie să redea corect 
situatia creată, să nu conţină speculaţii despre cauze şi să nu anticipeze eventualele 
investigaţii ale autorităţilor. Informaţiile se transmit telefonic şi in scris.   

 
Monitorizarea factorilor de mediu 

 
  Monitorizarea pe termen lung a factorilor de mediu se va face prin observatii 
directe si prin analize de laborator. Monitorizarea are drept scop: 

 -  determinarea limitelor de actiune a urgentei; 
 - determinarea parametrilor de mediu in zona limitrofa pentru a stabili eventualele efecte in  

aceste zone.      
Monitorizarea factorilor de mediu se efectuează de către Laboratorul propriu al S. 

Fabrica de Pulberi. In caz de necesitate se va solicita şi ajutorul laboratoarelor autoritatilor 
pentru protectia mediului, de sanatate publică şi de securitatea şi sanatatea în muncă. In 
cazul în care ca efecte secundare a accidentelor se produc scurgeri de produse toxice si    
periculoase, se vor monitoriza  apele de canalizare, evacuarile de ape conventional  curate  
si se  va  proceda la analiza solului in zona afectata. 

 
 

5.3. Descrierea resurselor ce pot fi mobilizate interne şi externe 
 
Intervenţia în situaţii de urgenţă la depozitul de materiale explozive Dejani este 

asigurată de către Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă. 
 Conform  Ordinului MAI nr. 96/ 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă 
privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru 
situaţii de urgenţă este de categoria II ( C2). 

Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă: 
- este o structură profesională încadrat cu personal calificat şi atestat în domeniul 
Situaţiilor de Urgenţă, echipe specializate de intervenţie, voluntari din rândul 
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angajaţilor societăţii  atât din cadrul Depozitului Dejani cât și ai S. FABRICA DE 
PULBERI S.A. Făgăraş. 
- 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 Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al judeţului Braşov. 
Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă, dotat cu forţe şi mijloace de intervenţie:  
1.  Mijloce de instiintare: telefoane fixe si mobile  
2.  Mijloace de alarmare  

- hupa electrica la remiza pompieri civili 
- sirena electrică 

3. Mijloace de cercetare:  
- maști de protecție respiratorie 
- stegulete rosii si negre pentru marcarea locului cu raniti/morti 

4. Mijloace de deblocare:  
- scule si dispozitive de degajare: lopeti, tarnacoape  etc. 
- tractor cu remorca 
- motoferastrau 
- topoare  

5. Autospeciale:  
- un tractor tip U 650 în functiune din 1990, neinmatriculat; 
- 2 remorci de 5t, in functiune din 1988, neinmatriculate; 

6. Mijloace de salvare: 
- Targa si truse sanitare, butelie de oxigen 
- Echipament individual de protectie, conform Tabelului 16 

Tabelul 16 

Nr. 
crt. 

Denumirea materialelor Nr. buc./perechi 

1 
Aparante izolante autonome de respirat cu aer comprimat 
tip EVAK 

2 

2 Tuburi rezerva de aer comprimat  2 

3 Brau tip pompier 5 

4 Cizme tip pompier 5 

5 Casca tip pompier  10 

 
De asemenea Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă acordă sprijinul şi participă 

cu mijloacele necesare pentru limitarea sau eliminarea efectelor majore de poluare a 
factorilor de mediu, în cazul unor evenimente interne. 

Organigrama Serviciului Privat pentru Situaţii de urgenţă care actionează în cadrul 
depozitului de materiale explozive Dejani, este prezentată în Anexa 3. 

 
Resurse externe de intervenţie 
Pentru asigurarea interventiei în situaţii de urgenţă este încheiat un Contract de 

sprijin la intervenţie în situaţii de urgenţă cu Primăria Municipiului Fagaras, nr. 3916 din 
18.02.2009. 

În situaţii de urgenţă Serviciul Privat pentru Situaţii de urgenţă colaborează cu forţele 
de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al judeţului Braşov. 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE pentru 
                 Depozitul de materii explozive 
Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 176 

 

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 urgenţă 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. 
 

În Planul de Urgență Internă sunt  stabilite posibilitățile de răspuns interne, în vederea 
desfășurării intervenției de urgență pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra 
salariaților, populației, bunurilor materiale pe baza tipului  scenariilor accidentelor majore 
posibile identificate.    

 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 de materiale explozive Dejani au fost studiate scenarii 
accidentale posibile, ce implică substanţe periculoase: explozii la magaziile de 100 tone   
ETNT, explozie la magazia de 12 tone  ETNT, scenariu de dezastru -  atac terorist.  

 
Clasificarea scenariilor accidentale 

Clasificarea 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 14 14 

3. Inflamabile - - 
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4. Lichide foarte inflamabile - - 

5. Extrem de inflamabile - - 

6. Periculoase pentru mediu - - 

 
 

Clasificarea 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. Magazie de 100 tone ETNT   12 12 

2. Magazie de12 tone ETNT 1 1 

4. Scenariu de dezastru – atac terorist 1 1 

 
Clasificarea urgenţelor în funcţie de gravitate cuprinde: 
 Urgenţa I (urgenta locală); 
 Urgenţa II (urgenta pe amplasament); 
 Urgenţa III (urgenta în afara amplasamentului). 

Tabelul 19 

Nr. 
Crt. 

Scenariu Substanţa 
implicată 

Tipologia de 
urgență 

Cauze posibile Clasificarea 
urgenței  

1.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 1 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv  

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

2.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 2 – 100 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

3.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 3 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

4.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 4 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

5.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 5 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

6.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 6 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

7.  
Accident cu 
explozie la 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 
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Nr. 
Crt. 

Scenariu Substanţa 
implicată 

Tipologia de 
urgență 

Cauze posibile Clasificarea 
urgenței  

magazia 7 – 100 t 
ETNT 

8.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 8 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

9.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 9 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

10.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 10 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

11.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 11 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

12.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 12 – 100 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

13.  

Accident cu 
explozie la 

magazia 13 – 12 t 
ETNT 

Material 
exploxiv 

Explozie 
- Cauză externă 
- Eroare umană 

C 

14.  
Explozie 

generalizată. Atac 
terorist 

Explozivi, 
Produse 

Explozie - Atac terorist C 

 
Pentru limitarea efectelor unui accident major la nivelul amplasamentului depozitului 

de materiale explozive Dejani sunt  stabilitite modalitățile de de notificare, informare şi 
alarmare în situaţii de urgenţă. 

Sunt asigurate mijloacele tehnice pentru realizarea informării, alarmării : 
1.  Mijloce de instiintare: telefoane fixe si mobile  
2.  Mijloace de alarmare  

- hupa electrica la remiza pompieri civili 
- sirena electrică la remiza pompieri 

 
 Coordonarea acţiunilor de prevenire, protecţie, intervenţie şi conducere sunt realizate 
de câtre Celula pentru Situaţii de Urgenţă, constituită la nivelul S. Fabrica de Pulberi 
S.A. Făgăraş -  Depozitul de materiale explozive Dejani. 
 Este stabilit  modul de organizare şi conducere a acţiunilor de intervenţie în 
următoarele situaţii:  

- incendii; 
- explozii,  
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precum şi forţele si mijloacele de intervenţie interne si externe. 
 Intervenţia în situaţii de urgenţă în cadrul depozitului Dejani  este asigurată de către 
Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă. 

Depozitul de materiale explozive Dejani deţine, în cazul producerii unor situaţii 
neprevăzute, următoarele dotări: 

- mijloace de alarmare; 
- mijloace de legătură; 
- instalaţii de semnalizare şi avertizare incendii; 
- 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. 

  Sunt stabilite procedurile de intervenție pe tipuri de scenarii identificate. Se fac 
exerciții practice pe tipuri de scenarii. 
     Pentru asigurarea interventiei în situaţii de urgenţă este încheiat un Contract de sprijin la 
intervenţie în situaţii de urgenţă cu Primăria Municipiului Fagaras, nr. 3916 din 18.02.2009. 
 În situaţii de urgenţă Serviciul Privat pentru Situaţii de urgenţă colaborează cu forţele 
de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, 

- IJP  Brașov, Serviciul de Urgenţă. 
 Funcţia persoanei în a cărei competenţă intră stabilirea legăturilor cu autorităţile 
responsabile pentru situaţii de urgenţă la nivelul depozitului RM Dejani este directorul 
general,  şeful celulei de urgenţă sau locţiitorul acestuia, director Tehnic Producţie- 
Dezvoltare.  
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Cap. 6. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

6.1.   Informații suficiente autorităților competente și autorităților 
administrației publice responsabile cu amenajarea teritoriului și cu 
urbanismul pentru a permite luarea de decizii cu privire la localizarea sau 
dezvoltarea de noi activități în jurul amplasamentelor existente 

 
Dintre scenariile de accident analizate pentru depozitului de materii explozive  Dejani, 

efecte în afara amplasamentului  au fost identificate în cazul următoarelor scenarii: 
                Tabelul  20  

Nr. 
Crt. 

Tipul 
evenimentul

ui 

Substanța 
periculoasă 

implicată 

Locul de 
manifestare al 
evenimentului 

Frecvența 
de 

manifestare 

Dimensiunea zonelor de impact 
(m) 

Zona I 
Zona 

II 
Zona 

III 
Zona 

IV 

1. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 1  2,24E-05 144 242 413 797 

2. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 2  2,24E-05 144 242 413 797 

3. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 3  2,24E-05 144 242 413 797 

4. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 4  2,24E-05 144 242 413 797 

5. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 5  2,24E-05 144 242 413 797 

6. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 6  2,24E-05 144 242 413 797 

7. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 7  2,24E-05 144 242 413 797 

8. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 8  2,24E-05 144 242 413 797 

9. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 9  2,24E-05 144 242 413 797 

10. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 10  2,24E-05 144 242 413 797 

11. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 11  2,24E-05 144 242 413 797 

12. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 12  2,24E-05 144 242 413 797 

13. 
Explozie 
UVCE 

Materiale 
explozive 

Magazia 13 2,24E-05 71 120 204 393 

 
În ceea ce  privește dezvoltarea de noi activități în jurul amplasamentelor trebuie luat 

în considerare  zonele de impact caracteristice scenariilor prezenatate mai sus. 
Scenariul de dezastru –atact terorist este un scenariu aproape imposibil ( frecvența 

sub  10-6).  
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6.2. Analiza posibilelor efecte de Domino – prezentarea scenariilor 
care pot produce efect DOMINO și identificarea grupurilor posibile intre 
instalațiile de pe amplasament și între obiectiv și instalațiile învecinate. 

 
În toate scenariile analizate şi prezentate detaliat în anexa 12 a prezentului volum  au 

fost identificate obiectele afectate şi de asemenea detaliate care sunt efectele asupra 
acestor obiecte prin prezentarea zonelor de planificare.  

L uând în considerare situaţia existentă la data elaborării raportului, când în vecinătatea 
amplasamentului analizat  nu există alte amplasamente tip SEV ESO sau amplasamente în 
care efectele unui accident în incinta depozitului  s-ar putea propaga şi prin aceasta să se 
amplifice accidentul produs, nu a fost identificat un posibil efect Domino extern. 

Un scenariu de accident cu incendiu de pădure în vecinătatea depozitului  poate 
constitui un eveniment inițiator de accident major pe amplasament datorită efectelor 
acestuia respectiv o degajare masivă și de lungă durată de căldură ce poate crește 
probabilitatea de  explozie la magazii. 

Analiza unui efect domino intern  la nivelul întregului amplasament  al depozitului 
pune în evidență, următoarele: 

-un accident cu explozie la magazia nr. 1 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei, în această zonă fiind amplasate magaziile nr. 2 
și nr. 12; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 2 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în  această zonă fiind  amplasate magaziile nr. 1, 
nr.3, nr. 4; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 3 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în  această zonă fiind  amplasate magaziile nr. 2, 
nr.5 nr. 4; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 4 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în  această zonă fiind  amplasate magaziile nr. 2, 
nr.5, nr.3, nr. 6,  nr.11; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 5 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei exploziei în  această zonă fiind  amplasate 
magaziile  nr.3, nr. 4,  nr.6; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 6 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei  în această zonă fiind  amplasate magaziile nr.4, 
nr.5, nr.7, nr. 13;  

- un accident cu explozie la magazia nr. 7 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în această zonă fiind amplasate magaziile nr. 6, 
nr.8, nr.9, nr. 10; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 8 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în această zonă fiind  amplasate magaziile 7 şi 
13; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 9 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în această zonă fiind  amplasate magaziile 10 şi 
7; 
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 -un accident cu explozie la magazia nr. 10 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în această zonă fiind  amplasată magazia nr. 11, 
nr.7, nr.9; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 11 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei în această zonă fiind  amplasate magazia nr. 10 
și magazia nr. 4; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 12 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 144 m faţă de epicentrul exploziei însă în această fiind  amplasate magazia nr. 1; 

- un accident cu explozie la magazia nr. 13 poate iniţia noi accidente la distanţe de 
până la 71 m faţă de epicentrul exploziei în această fiind  amplasate magazia nr. 6. 

 

 6.3. Concluzii și recomandări rezultate în urma analizei de risc. 
 
Faţă de cele prezentate se consideră ca necesare dezvoltarea şi implementarea 

următoarelor: 
 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. 
 

Evaluarea nivelului de risc/pericol, luând în consideraţie: 
- activităţile desfăşurate pe amplasament; 
- sursele posibile de risc; 
- consecinţele / efectele evenimentelor; 
- substanţele toxice şi periculoase vehiculate; 
- dotările pentru prevenirea accidentelor majore; 
- dotările şi măsurile de intervenţie în caz de accident   

a identificat (conform matricei de risc de mai jos) pentru OBIECTIVUL DEPOZIT DE 

MATERII EXPLOZIVE DEJANI: 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPARTIMENT INGINERIA 

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Client:  COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM 
S.A. 
    Filiala FABRICA DE PULBERI S.A. Făgăraş 

Lucrarea:  RAPORT  DE  SECURITATE pentru 
                 Depozitul de materii explozive 
Dejani 

Proiect nr.: 

MD 1005.029 

 

 183 

 
Tabelul 21 

     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 de 
materii  

explozive Dejani  
F1 Aproape 
imposibil       

Notă: F- Nivelul frecvenţei;     I - Nivelul intensităţii 
 

 RISC ACCEPTABIL 

 ACCEPTABIL, REDUCEREA PE CÂT POSIBIL A RISCURILOR 

 INACCEPTABIL 

 
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 
ÎNTREGII PLATFORME ESTE ACCEPTABIL.  

 


