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CAPITOLUL 1.
MANAGEMENTIL RISCULUI - ETAPE ÎN ANALIZA GENERALĂ A RISCULUI
Dezvoltarea activităţilor industriale a introdus o serie variată de echipamente şi tehnologii care
au scop îmbunătăţirea calităţii vieţii, având însă în acelaşi timp un impact semnificativ asupra
mediului înconjurător şi a populaţiei. În acelaşi timp, au fost dezvoltate tehnici de evaluare a
riscului de mediu. Rezultatele acestor studii sunt folosite din ce în ce mai mult în luare unor decizii
ca planificarea folosinţelor terenurilor, stabilirea priorităţilor de investiţii, elaborarea planurilor de
răspuns la urgenţă etc.
Pentru asigurarea unei operări eficiente a instalaţiilor industriale, este necesară identificarea
tuturor riscurilor şi a măsurilor corespunzătoare de reducere a acestora. În practică, acest lucru se
poate face prin aplicarea metodelor şi instrumentelor de analiză a riscurilor. Pentru a fi eficientă,
analiza riscurilor trebuie să identifice toate riscurile, în funcţie de importanţa lor şi să faciliteze
găsirea soluţiilor de reducere a lor.
Creşterea numărului de evenimente nedorite, care au avut ca şi consecinţe numeroase pierderi
de vieţi omeneşti şi pagube materiale au dus la apariţia unor noi iniţiative pe plan internaţional de
prevenire a acestora sau de reducere a consecinţelor. Aceste iniţiative au avut ca scop stabilirea
tendinţei de evoluţie a fenomenelor în timp şi spaţiu şi a strategiilor de prevenire a lor.
Cunoaşterea riscurilor naturale şi tehnologice reprezintă un prim pas în realizarea studiilor de
impact, a planurilor de amenajare teritorială, a planurilor de răspuns la urgenţe, contribuind astfel la
dezvoltarea durabilă a societăţii umane.
În acest fel s-a ajuns la apariţia unei multitudini de termeni, utilizaţi în literatura de
specialitate, care au sensuri diferite. Dintre aceştia, cei mai folosiţi sunt termenii de hazard şi risc.
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Definiţii
Hazardul este un termen preluat de către francezi din limba arabă, unde „az-zahr”
înseamnă joc de zaruri (Mac, 2002). Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române din
1998, hazardul este o „împrejurare sau concurs de împrejurări (favorabile sau nefavorabile) a
căror cauză rămâne în general necunoscută; întâmplare neprevăzută, neaşteptată”.
În 1992, sub egida Naţiunilor Unite şi a secretariatului IDNDR (International Decade for
Natural Disaster Reduction – Deceniul Internaţional pentru Reducerea Dezastrelor Naturale) a
fost elaborat un dicţionar de termeni în mai multe limbi de circulaţie internaţională, cu scopul
unificării înţelesurilor termenilor. În acest dicţionar, hazardul este un „eveniment ameninţător
sau probabilitatea de apariţie într-o singură regiune şi într-o perioadă dată, a unui fenomen
natural cu potenţial distructiv”.
O altă definire a termenului o oferă dicţionarul Grand Larrousse, vol. V, citat de Zăvoianu
şi Dragomirescu în 1994: „interfaţă accidentală şi, în general, neprevăzută, între două sau mai
multe serii cauzale, ale căror relaţii reciproce sunt, în fiecare moment, riguros determinate, dar a
căror independenţă relativă nu este imputabilă decât ignoranţei sau neputinţei noastre”.
Scheidegger, 1994, citat de Armaş, 2003, defineşte hazardul ca fiind „probabilitatea de
schimbare rapidă a unei stări sau condiţii stabile într-un sistem”.
În 1997, Grecu consideră hazardul „posibilitatea apariţiei unui fenomen potenţial
devastator într-o anumită perioadă şi pe un anumit areal”.
Mai târziu, în 1999, în Dicţionarul Enciclopedic, hazardul este definit drept o „întâmplare
neprevăzută, neaşteptată”.
Octavia Bogdan şi Elena Niculescu definesc în 1999 hazardul ca fiind un „fenomen aleator,
de mare avengură, imprevizibil, o nedeterminare în timp şi spaţiu, un salt calitativ, o treaptă sau
un prag în evoluţia sistemului, care descarcă energii imense şi determină dezordine, dezechilibru
pe scara de evoluţie firească a mediului, în drumul său spre o nouă stare de echilibru”.
În anul 2000, Ozunu dă o altă definiţie: „situaţie cu potenţial de producere a unui accident”.
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În acelaşi an, Bălteanu defineşte hazardul ca fiind un „eveniment ameninţător şi reprezintă
probabilitatea de apariţie, într-o anumită perioadă, a unui fenomen potenţial dăunător pentru om,
pentru bunurile produse de acesta şi pentru mediul înconjurător”.
Alexander, 2000, citat de Thywissen, 2006, defineşte hazardul: „un eveniment geofizic
extrem, care poate să cauzeze un dezastru. „Extrem” semnifică un atribut fie pozitiv, fie negativ
raportat la o tendinţă. Atributele fundamentale ale hazardului sunt localizarea, timpul,
magnitudinea şi frecvenţa. Multe fenomene extreme sunt recurente în timp şi predictibile din
punct de vedere al locaţiei. Definim hazardul ca fiind un eveniment extrem cu originea în
biosferă, litosferă, hidrosferă sau atmosferă.”
Hazardul este considerat ca fiind „sursa unui eveniment extrem cu descărcare energetică
într-un moment şi într-o amploare greu de prevăzut” de Mac, în 2003.
În 2003, Cardona, citat de Thywissen, 2006 oferă o altă definiţie: „probabilitatea de
producere, într-un anumit timp şi spaţiu, a unui fenomen natural periculos. În general, conceptul
de hazard este folosit pentru a ne referi la un pericol latent sau la un factor extern de risc a unui
sistem sau subiect expus. Hazardul poate fi exprimat matematic ca şi probabilitatea de ocurenţă a
unui eveniment cu o anumită intensitate, într-un anumit loc şi într-o perioadă definită de timp”.
O nouă definire a termenul este cea dată de secretariatul ISDR (International Strategy for
Disaster Reduction – Strategia Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor) în anul 2004: „un
fenomen periculos, substanţă, activitate umană sau condiţie care poate provoca pierderi de vieţi
omeneşti, rănirea sau alte impacturi de sănătate, pierdere de proprietate, pierderi de mijloace de
trai şi servicii, sociale şi de perturbare economică, sau daune aduse mediului”.
De fapt, hazardul reprezintă o „categorie fenomenologică, referindu-se la obiecte şi
fenomene (mase de aer, apă, litomasă, biomasă, populaţii, tornade, epidemii, seisme, avalanşe
etc.), la acţiunile acestora (inundaţii, curgeri noroioase, alunecări de teren, surpări, îmbolnăviri
etc.) precum şi la însuşirile lor” (Mac, 2003).
Hazardul este caracterizat printr-o localizare geografică, intensitate (magnitudine),
frecvenţă şi probabilitate de manifestare. Modul de manifestare şi cauzele sunt bine cunoscute,
aleatoare sunt momentul şi locul de producere.
În multe dintre aceste definiţii, se poate observa accentul pus pe rolul aleatorului, al
nedeterminării şi al imprevizibilului. (Mac, 2003) Pentru evaluarea probabilităţii acestor

3
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 3/242

fenomene se iau în considerare studiile referitoare la valorile extreme ale acestora.
De asemenea, în toate definiţiile hazardul are o conotaţie negativă, implicând un anumit
grad de periculozitate. Hazardul se poate manifesta sub forma unor fenomene singulare sau
combinate în timp şi spaţiu.
Evaluarea hazardului urmăreşte identificarea probabilităţii producerii unui hazard specificat, în
viitor, într-o perioadă de timp, precum şi intensitatea sa şi aria de impact (Pine, 2009). Pentru
evaluarea unor hazarduri (inundaţii, cutremure, vulcani) există metode bine stabilite. Rezultatele
acestor evaluări sunt extrem de importante în elaborarea planurilor de amenajare teritorială şi în
implementarea măsurilor de prevenire a accidentelor.
În strânsă corelaţie cu termenul de hazard este cel de risc. De multe ori, între sensurile
celor doi termeni se fac confuzii. Hazardurile sunt fenomene a căror manifestări şi consecinţe
sunt dificil de prognozat şi controlat şi care au efecte grave negative asupra populaţiei şi
mediului înconjurător. Atribuirea calităţii de hazard unui fenomen natural sau antropic nu este
condiţionată de producerea de pagube materiale sau victime, ci de potenţialul unor astfel de
consecinţe (Bâldea, 2007). Atunci când hazardul sau fenomenul depăşeşte anumite valori critice
în dinamica lor, producând victime omeneşti sau pagube materiele, ele devin riscuri.
În concluzie, un hazard reprezintă ameninţarea din partea unui eveniment şi nu evenimentul
în sine. El devine risc dacă afectează într-o anumită măsură o comunitate umană.
Termenului de „risc” i se atribuie sensuri foarte variate, fiind folosit în contexte diferite.
Definiţiile sale cuprind valenţe sociale, economice, politice şi de mediu.
Pentru prima dată, termenul de risc a fost folosit în secolul al XV-lea, când se referea la
pericolul financiar asociat comerţului (Proske, 2008). Iniţial, termenul a fost asociat activităţilor
economice. În secolul al XVIII-lea conceptul este utilizat în teoria probabilităţilor, în cadrul
jocurilor de noroc. Mai apoi, în secolul al XIX-lea este integrat în economie, în filosofia
existenţială şi în teoria decizională. În secolul trecut, conceptul de risc a fost folosit ca un termen
politic în tehnologia nucleară pentru a estima nivelul de securitate acceptabil pentru populaţie
(Proske, 2008).
Până în deceniul opt al secolului trecut, conceptul de risc, hazard şi managementul riscului
erau asociate fenomenelor naturale. Abia în ultimii 30 de ani, analiza riscurilor şi a hazardurilor
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naturale sau antropice a devenit un domeniu de studiu interdisciplinar, cu o terminologie
corespunzătoare.
Dicţionarul Limbii Române Contemporane din 1980 defineşte riscul ca fiind un „pericol
posibil; probabilitatea de a suferi o pagubă, un eşec”. Aceeaşi definiţie este reluată şi în
Dicţionarul Enciclopedic din anul 1999.
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române din anul 1998 completează această definiţie:
riscul este „posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de
suportat o pagubă; pericol posibil”.
Octavia Bogdan şi Elena Niculescu definesc în 1999 riscul ca fiind „proabilitatea sau
posibilitatea reală de producere a unui fenomen, oarecum aşteptat, cu consecinţe grave, faţă de
care omul are o poziţie pasivă”.
O altă definiţie este dată de Ozunu în 2000: „probabilitatea ca hazardul existent să se
transforme în accident”.
Alwang, 2001, citat de Thywissen, 2006, defineşte riscul ca fiind „distribuţia probabilă a
unor evenimente cunoscute sau necunoscute. Aceste evenimente sunt caracterizate de
magnitudine, frecvenţă, durată şi istoric”.
În acelaşi an, Peduzzi, citat de Brauch, 2005, consideră riscul „o măsură a pierderilor
posibile generate de un hazard de o anumită magnitudine produs într-un anumit areal, pe o
anumită perioadă de timp”.
Pentru Surdeanu, (2002), riscul reprezintă „ceva probabil a se produce şi care va conduce
în mod inevitabil la pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti considerabile”.
În 2003, Mac defineşte riscul ca fiind o „categorie de stare desemnând conjuctura
relaţională care rezultă ca urmare a asumării hazardului de către acei componenţi ai
geosistemului care posedă capacitate de percepere a evenimentelor”.
„Riscul specific sau relativ reprezintă un grad aşteptat al pierderilor provocate de un
eveniment” (Crozier, 1988, citat de Armaş, 2003). În aceeaşi lucrare, elementele la risc se referă
la populaţie, clădiri, activităţi economice, servicii publice care pot fi supuse riscului.
În 2004, este dată o altă definiţie de riscului, de către UNDP: „probabilitatea unor
consecinţe dăunătoare sau pierderi de vieţi omeneşti, răniri, pierderi materiale sau perturbări
economice (dar şi de mediu), ce rezultă în urma interacţiunii dintre hazardele naturale sau
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antropice şi condiţiile vulnerabile (risc = hazard x vulnerabilitate)”. În acelaşi an, ISDR oferă o
definiţie puţin schimbată a riscului: „în mod convenţional, riscul este exprimat prin relaţia: risc =
hazard x vulnerabilitate. În afara exprimării posibilităţii producerii pagubelor, trebuie recunoscut
faptul că riscurile sunt inerente sau pot fi create sau există în interiorul sistemelor sociale. Este
extrem de importantă recunoaşterea contextelor sociale în care apar riscurilor şi din acest motiv,
populaţia percepe riscul şi cauzele sale în mod diferit”.
Riscul poate fi definit ca „probabilitatea de expunere a omului, a bunurilor create de acesta
şi a mediului la acţiunea unui hazard de o anumită mărime şi vulnerabilitatea acestora”
(Bălteanu, 2005).
Riscul este o categorie de stare, care desemnează conjuctura relaţională care rezultă ca
urmare a asumării hazardului de către acei componenţi ai geosistemului care posedă capacitatea
de percepere a evenimentelor (Mac, 2003).
Evenimentele naturale care pot reprezenta riscuri pentru societate sunt acele evenimente
care depăşesc capacitatea imediată de contracarare, absorbţie sau prelucrare din partea
comunităţilor umane şi sunt, de cele mai multe ori, evenimente extreme. În categoria unui
eveniment natural extrem poate intra orice eveniment sau îmbinare de evenimente care prezintă o
variaţie de moment sau de durată relativ mare faţă de valorile obişnuite. (White, 1974 citat de
Armaş, 2003)
Definiţia larg acceptată a riscului, ca fiind produsul dintre probabilitatea apariţiei unui
fenomen şi consecinţele negative pe care acesta le poate avea, exprimat prin formula R = P x C
(unde R – riscul, P – probabilitatea de apariţie, C - consecinţe) asociază două elemente distincte:
hazardul şi receptorul (de cele mai multe ori populaţia).
De cele mai multe ori însă se foloseşte expresia R = hazard x vulnerabilitate, exprimând
relaţia dintre un fenomen şi consecinţele sale. Într-un anumit areal, riscul este relativ constant.
Însă vulnerabilitatea comunităţii este diferită: reacţia la pericol, nivelul de pregătire etc. Conform
acestei relaţii, riscul poate corespunde unui hazard cu frecvenţă ridicată şi unei vulnerabilităţi
reduse sau unui hazard cu frecvenţă redusă şi unei vulnerabilităţi ridicate. Dezavantajul acestei
formule este faptul că nu ia în considerare numărul sau densitatea populaţiei (altfel spus,
expunerea). Mitchell (1990), citat de Brauch, 2005 completează această formulă, în sensul că
vede hazardul ca o funcţie a riscului, expunerii, vulnerabilităţii şi răspunsului: Hazard = f (risc x
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expunere x vulnerabilitate x răspuns), unde: riscul – probabilitatea de apariţie de consecinţelor
negative; expunerea – mărimea şi caracteristicile populaţiei expuse; vulnerabilitatea – potenţialul
de producere a pagubelor; răspuns – măsurile de reducere implementate.
Pagubele produse de producerea unui dezastru reprezintă de fapt rezultatul interacţiunii
dintre mediul fizic (clima, apa, relieful etc.), populaţie (clase sociale, culturi etc.) şi mediul
construit (clădiri, infrastructură etc.) (Mileti, 1999). Astfel, hazardul poate fi considerat situaţia
pre-dezastru, în care riscul nu se manifestă. Evoluţia unui fenomen are trei etape: etapa de
hazard, în care există numai hazardul; apariţia riscului, în care hazardul poate afecta societatea
umană; şi la final, producerea dezastrului (Alexander, 1993).
Pentru societatea umană, există două tipuri de riscuri: unul acceptabil, în care pierderile
sunt tolerabile pentru populaţie şi dezastrul, în care pierderile nu pot fi suportate de comunitatea
locală. Dezastrul rezultă din interacţiunea hazardului cu vulnerabilitatea comunităţii şi este o
reprezentare a nivelului insuficient de pregătire pentru răspunsul la urgenţe. Comunitatea trebuie
să elaboreze şi să implementeze măsuri de reducere a riscurilor, pentru a fi mai bine apărată. În
acest sens, managementul riscurilor cuprinde toate acele activităţi de identificare, evaluare şi
control a riscurilor, pentru reducerea consecinţelor acestora. Reducerea riscurilor include o serie
de politici, strategii şi măsuri de reducere a vulnerabilităţii comunităţilor, aplicate cu scopul
dezvoltării continue a societăţii umane.
Trebuie însă menţionat că indiferent de măsurile de reducere implementate, nu există nicăieri pe
Pământ şi în nici o împrejurare o stare de siguranţă absolută pentru om şi pentru produsele
activităţii sale. Întotdeauna va exista un aşa numit „risc rezidual” (Ozunu, 2007).

Directiva 96/82/EC defineşte un ‘accident major’ ca şi “o apariţie, cum ar fi o emisie
majoră, un incendiu sau o explozie, care rezultă în urma unei operări necontrolate a unui
amplasament care intră sub incidenţa acestei Directive, şi care conduce la pericole serioase la
adresa sănătăţii umane şi/sau a mediului, imediate sau în timp, în interiorul sau în afara
amplasamentului şi care implică una sau mai multe substanţe periculoase.”
Definiţia este reluată şi în varianta românească (HG 95/2003):


"accident major" – „orice eveniment survenit cum ar fi o emisie de substanţe periculoase, un
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incendiu sau o explozie, care rezulta din evoluţii necontrolate in cursul exploatării oricărui
obiectiv prevăzut la art. 3 al prezentei hotărâri care conduce la apariţia imediata sau întârziata
a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei si/sau asupra mediului, in interiorul sau in
exteriorul obiectivului si in care sunt implicate una sau mai multe substanţe periculoase”


"prezenta substanţelor periculoase" - prezenta efectiva sau anticipata a unor astfel de
substanţe in cadrul obiectivului, sau prezenta acestora in cazul in care se considera ca pot fi
generate prin pierderea controlului asupra unui proces chimic industrial, in cantităţi egale cu
sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute in anexa nr. 2;



"risc" - probabilitatea ca un anumit efect negativ sa se producă intr-o anumita perioada de
timp si/sau in anumite circumstanţe;



"substanţa periculoasa" - orice substanţa chimica pura, amestec de substanţe sau preparate
prevăzute in anexa nr. 2, partea l sau care îndeplineşte criteriile prevăzute in anexa nr. 2,
partea II, si care exista sub forma de materii prime, produse, produse secundare, reziduuri sau
produse intermediare, inclusiv acele substanţe despre care exista presupunerea rezonabila ca
vor fi generate in cazul producerii unui accident;



"urgenta interna" - totalitatea masurilor necesar a fi luate in interiorul obiectivului in vederea
limitării si înlăturării consecinţelor in orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, in
cursul exploatării obiectivelor prevăzute la art. 3 al prezentei hotărâri, ce pun in pericol
sănătatea personalului si/sau calitatea mediului pe amplasament si in care sunt implicate una
sau mai multe substanţe periculoase;



”urgenta externa" - totalitatea masurilor necesar a fi luate in exteriorul obiectivului in vederea
limitării si înlăturării consecinţelor in orice situaţie care conduce la evoluţii necontrolate, in
cursul exploatării obiectivelor prevăzute la art.3 al prezentei hotărâri, ce pun in pericol
sănătatea populaţiei si/sau calitatea mediului in exteriorul amplasamentului si in care sunt
implicate una sau mai multe substanţe periculoase.

OUG 195/2005 prezintă alte câteva definiţii importante în evaluarea riscurilor:
 accident ecologic - eveniment produs ca urmare a unor mari şi neprevăzute
deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă de vapori sau de
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energie rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se
deteriorează sau se distrug ecosistemele naturale şi antropice;
 evaluarea riscului - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform
legii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale
impactului asupra mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire, intervenţie şi/sau
remediere;
 instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct
legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi
amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;
 substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în
vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;
 substanţa periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în
vigoare din domeniul chimicalelor;
 substanţe prioritare - substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra
mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă, conform
legislaţiei specifice din domeniul apelor;
substanţe prioritar periculoase - substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice,
persistente şi care tind să bioacumuleze şi alte substanţe sau grupe de substanţe care creează un
nivel similar de risc, conform legislaţiei specifice din domeniul apelor;

Temă de reflecţie
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RISC

1.2. Evaluarea şi managementul riscului (EMR)
Printr-o bună evaluare a riscului, se pot preveni accidente industriale majore, cu consecinţe
semnificative asupra populaţiei şi a mediului înconjurător. În acest scop, aplicarea analizelor de risc
11
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este necesară încă din etapa de proiectare, pentru a se identifica acele cauze care por produce
accidente majore şi pentru a se putea lua măsuri de prevenire a acestora.
În evaluarea riscului, trebuie analizate gravitatea şi magnitudinea consecinţelor negative şi
probabilitatea de apariţie a acestora. Au fost elaborate atât analize calitate, cât şi cantitative.
Analiza calitativă se bazează pe experienţa evaluatorului într-un anumit domeniu şi
urmăreşte stabilirea listei de hazarduri posibile, ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului.
Aceasta reprezintă primul pas în metodologia de realizare a analizei riscurilor.
În analizele cantitative, riscul este evaluat folosind valori numerice: gravitatea consecinţelor,
de ex., este evaluată prin numărul de victime şi probabilitatea de producere.
Există mai multe etape în elaborarea unei analize de risc:
1. Prima etapă constă în definirea scopului analizei de risc şi precizarea obiectivelor a acestuia. Sunt
selectate măsurile şi forma reprezentării riscului. Metoda selectată va lua în considerare şi cazuri
speciale, şi anume studiul defecţiunii apărute la sistemele de siguranţă, studiul efectului domino etc.
Se construieşte o listă cu informaţiile necesare bazei de date de analiză.
2. Descrierea sistemului cuprinde completarea bazei de date cu toate informaţiile necesare analizei
de risc, şi anume: locaţia sitului, vecinătatea, date meteorologice, diagrame de proces, diagrame de
echipamente şi conducte, plan general de amplasament, proceduri de operare, documentaţii despre
tehnologie, chimismul procesului, proprietăţi termofizice.
3. Identificarea hazardurilor şi a riscurilor este un pas foarte important în analiza de risc.
Neglijarea hazardurilor existente poate să conducă la accidente catastrofale. Experienţa operatorului
şi a analistului are un rol important în această etapă. Sunt disponibile mai multe tehnici pentru
identificarea hazardurilor şi a riscurilor: studii HAZOP (Hazard and Operability Studies), studii
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), analiză Dar-Dacă (What-If Analysis), tehnici cu
indice de hazard sau baze de date existente conţinând date despre hazardurile existente la instalaţiile
specifice.
4. Identificarea zonelor vulnerabile constă în studiul zonelor potenţial afectate în urma unui
accident. Necesită estimarea locuitorilor, distribuţia lor spaţială, existenţa obiectivelor de interes
public (spitale, şcoli, alte instituţii publice, infrastructură, etc.) şi identificarea speciilor protejate din
zonă sau existenţa unor rezervaţii naturale.
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5. Enumerarea surselor şi accidentelor posibile constă în identificarea tuturor surselor şi
accidentelor posibile.
6. Selectarea accidentelor este etapa în care accidentele semnificative sunt alese pentru un studiu
mai detaliat şi analiza cantitativă de risc.
După etapa de selectare a accidentelor urmează Construirea algoritmului. Această etapă
intermediară constă în selectarea modelelor de calcul pentru estimarea consecinţelor, frecvenţelor
sau probabilităţii accidentelor. Algoritmul global va cuprinde modelele selectate, conexiunile între
ele şi va fi folosit în estimarea riscului pentru sistemul analizat.
7. Estimarea probabilităţilor accidentelor se poate efectua prin folosirea bazelor de date existente în
literatură, care conţin date istorice despre producerea avariei la instalaţii chimice sau cu ajutorul
modelelor matematice pentru calcularea frecvenţelor de avarii, cum ar fi arborii logici: arborele
greşelilor (AG) şi arborele evenimentelor (AE).
8. Estimarea consecinţelor este metodologia folosită pentru determinarea potenţialului de producere
de pagube sau daune în cazul unui accident specific. Estimările consecinţelor se efectuează cu
ajutorul modelelor fizice a accidentelor rezultate şi modele de efecte.
9. Estimarea riscului: pentru fiecare scenariu selectat se estimează riscul şi în final riscul global
pentru amplasamentul studiat se calculează cu însumarea riscurilor calculate.
10. Evaluarea riscului este procesul prin care rezultatele din analiza de risc sunt folosite pentru a
lua decizii şi măsuri prin folosirea strategiilor de reducere a riscului. (AIChE, 1989).
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Fig. 1. Evaluarea riscului tehnologic (Török et al., 2009)
https://www.youtube.com/watch?v=v2pzKebTWKk

Video
Evaluarea şi managementul riscului (EMR) reprezintă un instrument de control pentru
angajarea oricărui proiect major. În cadrul evaluării impactului asupra mediului (EIM) sunt căutate
răspunsuri la întrebări precum:
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Temă
reflecţie

 Poate funcţiona în condiţii de siguranţă , fără riscul major de
accidente sau efecte asupra sănătăţii pe termen lung?
 Mediul înconjurător din zona aferentă local va putea face faţă
deşeurilor şi eventualei poluări suplimentare ce ar putea apărea ca urmare a
executării proiectului?
 Va intra amplasarea proiectului în conflict cu destinaţia terenului din
de
împrejurimi sau va exclude dezvoltările ulterioare din zonă?
 Ce resurse umane va necesita sau va înlocui şi ce efecte sociale poate
avea asupra comunităţii?
 Ce pagube accidentale poate provoca ecosistemelor?

Metodologia de evaluare a riscului
În realizarea studiilor de analiză de risc sunt deosebit de importante următoarele întrebări:
 Ce slăbiciuni pot să apară în managementul sistemului de
securitate? Ce nu funcţionează?
 Care sunt acţiunile preventive care pot fi întreprinse pentru a
controla riscul?
 Cum sunt urmărite aceste acţiuni?
Temă
de
 Cum să se utilizeze mărimile de ieşire pentru a evalua rezultatele şi
tendinţele înregistrate, cu scopul de a determina dacă compania face
reflecţie
lucrurile bine, face lucrurile care trebuie făcute şi îşi atinge obiectivele şi
ţintele?
Astfel, sunt necesare repere de referinţă (indicatori sau indici) utilizabili la diferite nivele. Este
evident că nu se poate reduce riscul la zero, de aceea apare ca valoare de maximă importanţă limita
care poate fi suportată de oameni în activităţile curente.
Prevenirea accidentelor prin analiza riscului implică o activitate specifică încă din etapa de
proiectare prin aplicarea de tehnici şi metode calitative şi cantitative bazate pe date existente şi pe
acţiuni sistematice, creative, imaginative.
Analiza calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibilă
ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a
analizei cantitative a riscurilor.
Tehnicile de identificare a hazardurilor (analize calitative) – pentru descoperirea hazardurilor
prezente în proces – şi tehnicile pentru evaluarea acestor hazarduri (analize cantitative) – pentru a
decide cum trebuie să acţionăm cu scopul de a le elimina sau reduce pentru protecţia populaţiei şi a
mediului, sunt de cele mai multe ori confundate. Rezumând aceste două mari categorii de tehnici se
disting următoarele componente generale:
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 Pentru identificarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; observarea a ce se întâmplă; lista
de verificare; Hazard and Operability Study (Hazop).
 Pentru evaluarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; experinţa anterioară; coduri de
practică, Hazard Analysis (Hazan).
Este evidentă ordinea de aplicare, de la identificarea calitativă la analiza cantitativă. Care
sunt principalele diferenţe dintre aceste tehnici?
Tabelul 1 . Diferenţa dintre Hazop şi Hazan
HAZOP
HAZAN
Identifică hazardurile
Evaluează hazardurile
Tehnică
preferată
pentru
Tehnică selectivă: se utilizează
utilizare la fiecare proiect
în special la sistemele potenţial
Calitativă
expuse accidentelor majore
Realizată de o echipă
Cantitativă
Denumită şi “Dar Dacă?”
Realizată de unul sau doi
experţI
Denumită şi:
-Analiză de risc
-Evaluare de risc
-Evaluare probabilistică a
riscului
-Evaluare cantitativă a riscului
Pentru evaluarea riscului, se folosesc mai mulţi factori, caracterizaţi de anumite nivele de
gravitate, după cum se poate observa din matricile de mai jos: (Lee, 1999)
Probabilitatea
Aproape sigur

5

Se întâmplă deseori

Probabil

4

S-a întâmplat

Moderat

3

S-a întâmplat în altă parte

Puţin probabil

2

Nu am auzit să se întâmple

Rar

1

Practic imposibil

Descrierea consecinţelor:
Mortalitate

Sănătate

Mediul

Cost

înconjurător

Producţie

Îngrijorarea
comunităţii
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Catastrofic

Major

5

4

Număr mare Letal
Câţiva

Toxic

Foarte extins

Extins

Foarte

Câteva

mare

luni

Mare

Câteva

Foarte mare

Mare

săptămâni
Moderat

3

Boală

Unul

Localizat

Moderat

O

Moderată

săptămână

tempora
ră
Minor

2

Răniri grave

Iritaţie

Scară redusă

Scăzut

Câteva

Scăzută

zile
Nesemnific

1

Răniri

ativ

Iritaţie

Nesemnificati

Nesemni O zi

Nesemnifica

uşoară

v

ficativ

tivă

Descrierea incertitudinii
Ridicată

4

Presupunerea mea este aleatoare

Moderată

3

Presupunerea mea pare a fi bună, dar sunt nesigur

Scăzută

2

Presupunerea mea se bazează pe experienţă

Nu există

1

Nu am îndoieli legate de presupunere

Sisteme de avertizare corespunzătoare
Foarte bune

4

Sistemele sunt corespunzătoare şi avertizează în cazul
producerii unui eveniment

Relativ bune

3

Sistemele sunt relativ corespunzătoare şi pot oferi o oarecare
alarmare în cazul producerii unui eveniment

Necorespunzătoare

2

Sistemele nu sunt suficiente pentru a oferi avertizări

Inexistente

1

Nu există sisteme de avertizare

Presiune publică
Ridicată

4

Presiunea locală este suficientă pentru a opri proiectul, să atragă
oponenţi locali sau naţionali, să producă întârzieri prelungite şi să ceară
noi analize de evaluare a riscului
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Moderată

3

Presiunea publică este suficientă pentru a atrage persoane locale, să
cauzeze întârzieri şi să ceară alte analize de evaluare a riscului

Scăzută

2

Presiunea publică din partea comunităţii, care poate fi rezolvată fără a
necesita întârzieri

Inexistentă

1

Presiunea publică este foarte scăzută

Măsura calitativă a consecinţelor este realizată prin încadrarea în cinci nivele de gravitate, o
metotologie aceptata international si utilizata in studiile de evaluare a riscului. Cele cinci nivele au
următoarea semnificaţie:
1. Nesemnificativ
• Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative
• Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau pãrţi ale ecosistemului, pe
termen scurt şi reversibile
• Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare pentru comunitate.
2 Minor
• Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor;
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat;
• Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru puţine specii sau parţi ale
ecosistemului, animale obligate să-şi părăseacă habitatul obişnuit, plantele sunt

inapte să se

dezvolte după toate regulile naturale , calitatea aerului crează un disconfort local , poluarea apei
depăşeşte limita fondului pentru o scurtă perioadă;
• Socio-politic: Efecte sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru comunitate.
3. Moderat
• Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tatamente medicale;
• Economice: reducerea capacităţii de producţie;
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;
• Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia populaţiilor
de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului afectată de compuşi cu potenţial
risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viaţa acvatică, poluări care necesită
tratamente fizice, contaminări limitate ale solului şi care pot fi remediate rapid;
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• Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate
4 Major
• Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite;
• Economice : întreruperea activităţii de producţie;
• Emisii: emisii înafara amplasamentului fără efecte dăunătoare;
• Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra speciilor locale şi
distrugerea de habitate extinse , calitatea aerului impune “refugiere în siguranţă” sau decizia de
evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen lung;
• Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate
5 Catastrofic
• Pentru oameni (populaţie): moarte;
• Economice : oprirea activităţii de producţie;
• Emisii: emisii toxice înafara amplasamentului cu efecte dăunătoare;
• Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, calitatea
aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe arii extinse a solului;
• Socio-politic: efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare pentru comunitate
b. Măsura probabilităţii de producere este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele,
acceptate internaţional şi utilizate în diferite variante (AIChE, 1989,ANCOLD, 1994), care au
următoarea semnificaţie:
1. Rar (improbabil) se poate produce doar în condiţii excepţionale – Frecvenţa de apariţie mai
mică de 10-12 (o probabilitate de apariţie anuală în peste 1012 ani).
2. Puţin probabil s-ar putea întâmpla cândva – Frecvenţa de apariţie între 10-8 şi 10-12. (între
108 ani şi 1012 ani)
3. Posibil se poate întâmpla cândva – Frecvenţa de apariţie între 10-6 şi 10-8 (între 106 ani şi 108
ani)
4. Probabil se poate întâmpla în cele mai multe situaţii – Frecvenţa de apariţie între 10-4 şi 106

(între 104 ani şi 106 ani)
5. Aproape sigur este aşteptat să se întâmple în cele mai multe situaţii – Frecvenţa de apariţie

peste 10-4 (posibil într-o perioadă mai mică de 10000 de ani).
c. Evaluarea calitativă a riscului se realizează prin calculul nivelului de risc ca produs între
nivelul de gravitate (consecinţa) şi cel de probabilitate ale evenimentului analizat
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Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul unui eveniment este plasat într-o matrice de
forma următoare:

Impro

Probabilitate

babil

<

5–9
10 – 14

Cata
ajore
strofice
4
5
4
5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

1

15

4

4

8

12

1

20

5

5

1

15

2

25

8

Definiţie

Nivele
de risc
1–4

M

10-12

10la 10-12
106
la 10-8
Probab
104
il
la 10-6
Aproa
>
-4
pe sigur
10
Puţin
probabil
Posibil

Consecinţe
Nesemn
M
M
ificative
inore
oderate
1
2
3
2
3
1 1

Risc foarte
scăzut
Risc scăzut
Risc
moderat

15 – 19

Risc ridicat

20 – 25

Risc extrem

2
6
0

0

Acţiuni ce trebuie întreprinse
Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite ,
de rutină
Se acţionează prin proceduri standard
specifice, cu implicarea conducerii de la locurile de
muncă
Acţiuni prompte , luate cât de repede permite
sistemul normal de management, cu implicarea
conducerii de vârf
Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni
imediate şi se vor utiliza prioritar resursele
disponibile

Extinderea analizei de risc şi intensitatea măsurilor de prevenire şi atenuare trebuie să fie
proporţionale cu riscul implicat. Modele simple de identificare a pericolului şi analiza calitativă a
riscului nu sunt totdeauna suficiente şi ca atare este necesară utilizarea evaluărilor detaliate. Există
mai multe metode pentru realizarea evaluării cantitative a riscului. Alegerea unei tehnici particulare
este specifică scenariului de accident analizat.
Sunt analizate mai detaliat acele scenarii de accidente care în urma analizei calitative sunt
considerate ca fiind potenţial majore, adică probabilităţi de peste 10-6, (se pot produce mai repede
de 1000000 de ani) şi consecinţe majore, deci şi/sau risc ridicat peste nivelul 15 (Kletz, 1999). Se
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utilizează metode de estimare a emisiilor accidentale în atmosferă şi modele de simulare a dispersiei
pe baza cărora este evaluată gravitatea eventualelor consecinţe (TNO, 1997). Sunt aplicate metode
de simulare specifice pentru evaluarea consecinţelor produse de eventuale explozii sau incendii.
Rezumat: Evaluarea riscului tehnologic este un studiu complex, care
se bazează pe o serie de metode de analize calitative şi cantitative, prin
care se estimează probabilitatea şi gravitatea accidentelor tehnologice
şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire a accidentelor.
Procesul de evaluare a riscului tehnologic poate fi împărţită în patru
etape majore, şi anume: identificarea hazardurilor; evaluarea
hazardurilor; analiza riscului; evaluarea riscului.
Fiecare dintre aceste etape conţine o serie de metode recunoscute şi
folosite cu succes pe plan mondial, cu ajutorul cărora se pot identifica
hazardurile existente şi se poate estima riscul tehnologic.

De reţinut

Test

Întrebări de verificare:
1. Explicaţi diferenţa dintre conceptele de “hazard” şi “risc”.
2. Care sunt etapele majore în evaluarea riscurilor tehnologice?
3. Elaboraţi o matrice de risc pentru un risc natural sau tehnologic
identificat în oraşul de reşedinţă.
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CAPITOLUL 2.
DIRECTIVELE SEVESO
1.1. Istoric şi legislaţie
Accidentele majore tehnologice sunt deosebit de importante din punctul de vedere al
impactului şi riscului asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător. Accidentele industriale
care implică substanţe periculoase sunt reglementate la nivel european prin Directivele Seveso (On
the control of major accidents involving dangerous substances). În acest cadru sunt reglementate
unitar activităţile legate de producţia, depozitarea, transportul, utilizarea sau deversarea unor
substanţe periculoase, în vederea limitării consecinţelor pentru om şi mediu. Directivele
reglementează, pe lângă măsurile ce privesc controlul şi prevenirea unor accidente ce implică
substanţe periculoase, şi managementul şi limitarea consecinţelor acestor tipuri de accidente asupra
sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, tot acest cadru având ca obiectiv final asigurarea unui
nivel înalt de protecţie într-un mod eficient, dar şi coherent (Ozunu, 2013). Prin urmare, directivele
vin să reglementeze într-un mod unitar toate activităţile legate de producţia, depozitarea,
transportul, utilizarea sau deversarea unor categorii de substanţe periculoase, încercând astfel să
limiteze consecinţele pentru om şi mediu (Török et al., 2011).
Directivele Seveso au fost elaborate în UE în urma accidentelor tehnologice istorice de la
Flixborough, Germania (1974) - explozie (HSE, 2015; Mannan, 2005), Seveso, Italia (1976) –
emisie de dioxină (EC 2015; Mannan, 2005), Bhopal, India (1984) – emisie de metil-izocianat
(Mannan, 2005; Chouhan, 2004), Dakar, Senegal (1992) – emisie de amoniac lichid (UNEP, 2015),
Baia Mare, România (2000) – deversare de cianuri (UNEP, 2015), Toulouse, Franţa (2001) –
explozie (Mannan, 2005; UNEP, 2015) etc.. Aceste accidente au demonstrat necesitatea unui
control mult mai riguros al proceselor chimice pentru prevenirea dezastrelor tehnologice.
https://www.youtube.com/watch?v=ruYS9qB_Rs0
https://www.youtube.com/watch?v=oOPpakVDu8k

Video
Accidentul de la Seveso s-a produs în anul 1976 la o întreprindere din domeniul industriei
chimice, având ca obiect de activitate producerea pesticidelor şi erbicidelor. Peste 600 de persoane
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au fost evacuate din casele lor şi mai mult de 2.000 au fost tratate în urma intoxicării cu dioxină. Ca
rezultat al acestui eveniment, în anul 1982, a fost adoptată Directiva Consiliului nr. 85/501/CEE
privind accidentele majore înregistrate de anumite activităţi industriale – aşa numita Directiva
Seveso.
Această Directivă Seveso exclude totuşi unele categorii de activităţi sau amplasamente cum ar
fi: amplasamentele militare, transportul substanţelor periculoase pe căi rutiere, feroviare, autostrăzi,
transportul în aer sau apa, activităţile de încărcare, descărcare în interiorul docurilor, transportul
substanţelor periculoase prin conducte (www.ier.ro/PAIS/PAIS1/RO/StudiulB-1/StudiulB1-5.pdf).
Accidentele produse ulterior (1984, Bhopal, India, unde o scurgere de metil-izocianat a
provocat mai mult de 2200 de decese; 1986, la depozitul Sandoz din Elveţia, apa pentru stingerea
incendiilor a fost contaminată cu mercur, pesticide organofosforici şi alte substanţe chimice, ceea ce
a dus la poluarea Rin-ului şi moartea a jumătate de million de peşti) au determinat modificarea
primei directive de două ori, în 1987 (“Directiva 87/216/EECdin 19 martie 1987 (JO L 85 din 28
martie 1987”) şi în 1988 (“Directiva 88/610/CEE din 24 noiembrie 1988 (JO L 336 din 7 decembrie
1988”). Aceste completări vizează extinderea domeniului de aplicare a directive şi se referă în
special la depozitarea substanţelor periculoase.
Ca rezultat, în decembrie 1996, a fost adoptată Directiva nr. 96/82/CE privind controlul
accidentelor majore produse de substanţe periculoase numită Directiva Seveso II. Statele membre
ale UE au avut la dispoziţie doi ani pentru transpunerea reglementărilor şi a cadrului administrativ
în legislaţia naţională în vederea respectării prevederilor Directivei.
Începând cu data de 3 februarie 1999, sarcinile ce decurg din Directivă sunt obligatorii pentru
industrii şi autorităţile publice, iar statele membre sunt responsabile de implementarea şi
transpunerea în practică a prevederilor acesteia. Directiva Seveso II a înlocuit integral pe
predecesoarea sa, Directiva Seveso iniţială. În conţinutul acesteia s-au introdus modificări
importante şi i-a fost completat cadrul conceptual. S-a realizat astfel o revizuire şi o extindere a
sferei de aplicare, s-au introdus noi cerinţe privind sistemele de gestiune a riscurilor, planurile de
urgenţă, cele de organizare a teritoriului şi au fost reiterate prevederile referitoare la inspecţiile ce
trebuiesc realizate de către statele membre.
O serie de accidente tehnologice cu impact transfrontalier şi ecou internaţional, au condus la
modificarea directivei Seveso II prin luarea în considerare şi a altor activităţi, inclusiv cele legate de
industria minieră (Ozunu, 2013). Astfel, noua directivă Toulouse I (2003/105/CE), intrată în vigoare
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în anul 2005, lărgeşte câmpul de aplicare şi o extinde la sectoare care nu au fost incluse până atunci,
şi în acelaşi timp are în vedere şi reglementarea folosirii altor substanţe omise până în acel moment.
Scopul Directivei Seveso II are două dimensiuni importante: în primul rând este vorba de
prevenirea producerii accidentelor majore ce implică substanţe periculoase; al doilea obiectiv are în
vedere limitarea consecinţelor - atât asupra sănătăţii şi siguranţei persoanelor, cât şi asupra mediului
- acestor tipuri de accidente, odată ce ele s-au produs.
Directiva se aplică obiectivelor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi
suficiente ca să existe pericolul producerii unui accident major. Directiva conţine obligaţii generale
şi specifice atât pentru operatori, cât şi pentru autorităţile competente. În conformitate cu
prevederile Directivei, toţi operatorii (societăţile/întreprinderile) aflaţi sub incidenţa Directivei
trebuie să trimită autorităţilor competente o notificare şi să elaboreze un Plan de prevenire a
accidentelor majore. În plus, operatorii mai trebuie să mai elaboreze următoarele documente: Raport
de Securitate, Sistemul de Gestiune a Riscurilor şi Planul de Urgenţă. Titularii de activitate au
obligaţia să ia măsuri de prevenire pe baza unor proceduri privind planificarea, inspecţia, raportarea
şi accesul publicului la informaţii.
Introducerea obligativităţii reglementării Sistemului de Gestiune a Riscurilor a rezultat, în
general, din dezvoltarea de noi metode manageriale şi organizaţionale, şi, în special din schimbările
semnificative realizate de practica industrială a ultimilor 10 ani în domeniul managementului
riscului. Măsurile ce se impun în astfel de situaţii în interiorul întreprinderilor industriale sunt
incluse în Planurile de urgenţă internă (PUI); acestea vor fi elaborate de către operatori şi transmise
autorităţilor locale; în urma studierii lor, autorităţile locale, trebuie să elaboreze Planurile de urgenţă
externă (PUE). La cererea operatorilor, autorităţile competente pot restrânge informaţiile ce vor fi
furnizate prin Raportul de securitate.Decizia Comisiei din 26 iunie 1998 armonizează criteriile ce
vor fi aplicate de autorităţile competente atunci când examinează astfel de solicitari.
Analiza accidentelor majore presupune luarea în considerare şi a Planurilor de organizare a
teritoriului. În conformitate cu prevederile Directivei, autorităţile competente au obligaţia să
efectueze controale în cazul înfiinţării de noi stabilimente, a modificării stabilimentelor existente
sau a extinderilor (noi legături de transport, noi zone frecventate de public şi arii locuite din
vecinatătea stabilimentelor existente).
Directiva Seveso acordă mai multe drepturi publicului atât în domeniul accesului la informaţii
cât si cel al consultării; atât autorităţile publice cât şi operatorii au obligaţii clare privind informarea
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publicului. Este vorba atât de informarea pasivă, care constă în accesul continuu la informaţii, dar şi
de cea activă; operatorii şi autorităţile competente este necesar să participe activ prin distribuirea de
pliante şi broşuri, de exemplu, care să informeze publicul cu privire la comportamentul în caz de
accident. Totodată, autorităţile competente sunt obligate să organizeze un sistem de inspecţie, care
să asigure evaluarea sistematică a operatorilor/stabilimentelor sau, cel puţin o inspecţie pe an la
nivelul fiecăruia.
Modificarea şi completarea permanentă a reglementărilor referitoare la accidentele industriale
majore ce implică substanţe chimice periculoase a dus la adoptarea unei noi directive, Directiva
2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012, privind controlul
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare şi ulterior de
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului. Aşa-numita Directivă Seveso III aduce completări
importante la clasificarea substanţelor tehnice. Actualizările tehnice propuse sunt necesare pentru a
alinia reglementările privind clasificarea substanţelor chimice din Directivele anterioare cu cele din
noul Regulament (CE) No 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP)
substanţelor şi a amestecurilor. Prevederile Directivei 2012/18/EU vor trebui aplicate de statele
membre ale UE începând cu data de 1 iunie 2015, data la care noua legislaţie privind clasificarea
substanţelor chimice, devine pe deplin aplicabilă în Uniunea Europeană.
1.2. Transpunerea Directivei Seveso II în România
În România, Directiva Seveso II a fost transpusă prin Decizia Guvernului 95/2003, intrată în
aplicare în august 2003. Directiva Seveso II stabileşte două clase de risc (major şi minor) pentru
unităţile industriale care folosesc sau depozitează substanţe periculoase.
Directiva Toulouse I (2003/105/CE), intrată în vigoare în anul 2005 şi care extinde sfera de
aplicare, a fost adoptată în România în anul 2007 şi transpusă prin Hotărârea de Guvern nr.
804/2007.
Directiva Seveso III, adoptată în 4 iulie 2012 şi intrată în vigoare în 13 august 2012 la nivelul
UE, trebuie transpusă în legislaţia naţională până în 31 mai 2015 şi implementată până în 1 iunie
2015.
În 2002, au fost inventariate preliminar unităţile industriale din România aflate sub incidenţa
Directivei Seveso şi care implicit foloseau sau depozitau substanţe periculoase. Inventarul a fost
efectuat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Conform acestui inventar, au fost
identificate un număr de 333 de obiective industriale, 245 în categoria celor cu risc major şi 88 cu
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risc minor (Fig. 1). De remarcat este că în aceste două categorii cele mai multe obiective cu risc
major sunt cele provenite din industria chimică şi petrochimică (144 cu risc major) (Török, 2010).
Cea mai mare densitate a operatorilor se înregistrează în regiunea Nord – Est (cuprinzând judeţele
Bacău, Iaşi, Neamţ şi Suceava), unde sunt inventariate 22 astfel de instalaţii, cât si în Regiunea
Centru - cu 21 operatori.
O nouă inventariere, respectând aceleaşi criterii ale directivei Seveso II, pe clase de risc,
major şi minor, a avut loc în anul 2006. În urma acestei inventarieri au fost identificate 287
amplasamente industriale, din care 128 cu risc major şi 159 cu risc minor.
În România, în conformitate cu HG nr. 79/2009, la nivel naţional există 277 operatori
economici care intră sub incidenţa Directivei Seveso, din care 115 prezintă risc major, iar 162 risc
minor (fig. 1).

Fig. 1. Distribuţia operatorilor Seveso (2009), (Ozunu et al., 2011)
România a aderat la legislaţia internaţională în domeniul hazardelor tehnologice, elaborânduse un inventar al unităţilor industriale care se încadrează în Directiva 96/82/CE Seveso II. Această
directivă se referă la controlul activităţilor care pot provoca accidente majore implicând substanţe
periculoase, fiind transpusă în România prin Decizia Guvernului 95/2003, intrată în aplicare din 25
august 2003
Cadrul
legislativ:

 HG nr. 95/2003 (M.Of. 120/25.02.2003) privind controlul activităţilor
care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase
28
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 Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1441/2003 (M.Of.
196/26.03.2003) privind înfiinţarea Secretariatelor de risc pentru controlul
activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase
 OM 1084/22.12.2003 (M.Of. nr. 118/10.20.2004) privind procedurile
de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi,
respectiv, a accidentelor majore produse
 OM 142/25.02.2004 (M.Of. nr. 191/04.03.2004) pentru aprobarea
procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care
prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase.
Categorii de activităţi ce intră sub incidenţa Directivei
Prevederile se aplică activităţilor în care sunt prezente substanţe periculoase (toxice, foarte
toxice, oxidante, explozive, inflamabile, foarte inflamabile, extrem de inflamabile, periculoase
pentru mediu), în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în Anexa 2 din HG 95/2003.
Prevederile se aplică:
 activităţilor desfăşurate în cadrul obiectivelor, instalaţiilor sau depozitelor militare
 pericolelor induse de radiaţii ionizante
 transportului de substanţe periculoase şi stocării temporare intermediare a acestora pe căi
rutiere, căi ferate, căi de navigaţie interne, căi maritime sau căi aeriene, situate în afara obiectivelor
 operaţiilor de încărcare, descărcare şi transport sau de la alte mijloace de transport, pe
docuri, punţi sau în staţii de triaj
 transportului de substanţe periculoase prin conducte, inclusiv pentru staţii de pompare,
situate în afara obiectivelor
 activităţilor din industria extractivă privind explorarea şi exploatarea minereurilor din
cariere, foraje sau mine
depozitării deşeurilor.

Obligativitatea agentului economic:
 De a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore şi pentru a
limita consecinţele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului
 De a face dovada autorităţilor competente de control, că a luat toate măsurile pentru
prevenirea pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
 De a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului şi autoritatea
teritorială pentru protecţia civilă, în cazul în care, după transmiterea notificării, apar următoarele
modificări:
 creşterea semnificativă a cantităţii sau schimbarea semnificativă a naturii ori a stării
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fizice a substanţei periculoase prezente sau apariţia oricărei modificări în procesele în
care este utilizată această substanţă periculoasă
 închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalaţiei
 schimbarea titularului activităţii
 De a elabora şi transmite, după caz, notificările (identificare substanţe periculoase, mod de
stocare, cantitate şi stare fizică, activităţi existente, identificare pericole), politicile de prevenire a
accidentelor majore, rapoartele de securitate, planurile de urgenţă internă, informaţiile necesare
elaborării planurilor de urgenţă externă, informaţiile privind identificarea pericolelor de accidente
majore şi informările pentru public
 De a pune în aplicare imediat planurile de urgenţă internă şi externă în urmatoarelor situaţii
 când survine un accident uşor
 când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un
accident major
 Să informeze imediat autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă şi autorităţile publice
teritoriale pentru protecţia mediului, precum şi celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu potrivit
legii, în cazul producerii unui accident major.
Obligativitatea autorităţilor publice locale:
o să coordoneze activităţile autorităţilor publice locale responsabile pentru implementarea
prevederilor legislaţiei în vigoare
o să inventarieze unităţile economice
o să elaboreze procedurile specifice în domeniul managementului riscului şi controlului
activităţilor, care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase
o să urmărească modul de respectare a termenelor de transmitere de către agenţii economici
a: notificărilor (identificare substanţe periculoase, mod de stocare, cantitate şi stare fizică, activităţi
existente, riscul prezumtiv), politicilor de prevenire a accidentelor majore, rapoartelor de securitate,
planurilor de urgenţă internă, informaţiilor necesare elaborării planurilor de urgenţă externă,
informaţiilor privind identificarea pericolelor de accidente majore şi informaţiilor pentru public
o să întocmească planuri de inspecţie şi să urmărească modul de realizare a inspecţiilor
o să întocmească programe de instruire, inclusiv prin exerciţii de simulare a unui accident
o să furnizeze informaţiile necesare întocmirii registrului cu: unităţi tip Seveso II, cauzele
producerii accidentelor majore şi măsurile preventive
o să identifice, pe baza informaţiilor primite de la titularul activităţii, obiectivele sau
grupurile de obiective la care există posibilitatea producerii unui accident major
o să aducă la cunoştinţa publicului, ţinând cont de opiniile exprimate de acesta, informaţii
referitoare la: proiectarea unor noi obiective, modificările aduse obiectivelor existente şi
dezvoltările din jurul obiectivelor existente
să interzică utilizarea sau punerea în funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unităţi de
stocare, ori a oricărei părţi din acestea, dacă titularul activităţii nu a înaintat în termenele legale
notificarea, raportul de securitate, planul de urgenţă internă, informaţiile necesare întocmirii
planului de urgenţă externă sau alte informaţii solicitate, după caz. (www.apmbz.ro)
1.3. Implementarea Directivelor Seveso în Europa
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În Olanda (Bottelberghs, 2000), prevenirea hazardurilor majore pentru protejarea mediului
înconjurător şi a populaţiei din apropiere a fost, până în 1993, asigurată de Actul pentru Calamităţi
(Nuisance Act). Pentru activităţile periculoase ‘staţionare’ era nevoie de un certificat în
conformitate cu Actul pentru Calamităţi. Un astfel de certificat era acordat de autorităţile
competente, dacă acestea erau de părere că activitatea respectivă nu prezintă riscuri. Din martie
1993, cea mai mare parte din legislaţia de mediu este înlocuită sau integrată într-o nouă lege, Actul
de Protecţie a Mediului (Environmental Protection Act). Un principiu important al acestui act este
acela că un amplasament va obţine un singur certificat de protecţie a mediului, care acoperă toate
tipurile de medii (aer, apă, zgomot, risc etc; în ‘vechiul’ act era necesar un certificat separat pentru
fiecare tip de mediu). Actul de Protecţie a Mediului cuprinde cerinţe generale pentru companiile
care doresc un certificat. Pentru companiile care intră sub incidenţa directivei Seveso, este necesară
prezentarea unui raport de securitate, împreună cu cererea de certificare. Acest raport de securitate,
care include măsurile de siguranţă, formează o parte integrantă a certificatului. Obligaţia de
prezentare a raportului de securitate este impusă de Decretul pentru Hazardurile Majore (Decree on
Major Hazards) (1988). Pentru alte amplasamente periculoase, se aplică aceleaşi criterii şi
proceduri, dar nu este nevoie de un raport de securitate. Criteriile de acceptabilitate a riscului nu
sunt, în prezent, unificate din punct de vedere legal, cu toate că în majoritatea cazurilor, ele sunt
aplicate ca şi cum ar fi.
Pentru fiecare din locaţiile Seveso, compania implicată trebuie să alcătuiască un raport care să
conţină informaţiile de siguranţă necesare, inclusiv o hartă topografică a riscului amplasamentului.
În cadrul procedurii de acordare a certificatului, raportul de securitate reprezintă o parte din
solicitarea certificării. Acolo unde certificatul este acordat, hărţile de risc conţinute în solicitare sunt
parte integrantă din certificat şi formează baza pentru amenajarea fizică din jurul amplasamentului.
Directiva Seveso I originală, 82/501/EC, care a fost implementată în statele membre înainte de
iulie 1989 a avut o influenţă considerabilă în administrarea problemelor de siguranţă din jurul
amplasamentelor periculoase. În Olanda, exista deja în acel moment experienţă în administrarea
problemelor de siguranţă exterioară pe baza managementului riscului cantitativ. De aceea,
implementarea directivei a profitat de pe urma metodelor disponibile şi ale procedurilor
reglementatoare bazate pe managementul riscului. Cu alte cuvinte, evaluarea cantitaivă de risc este
un element în evaluarea acordării licenţei pentru un amplasament de tip Seveso. Directiva Seveso I
a fost implementată în Olanda în 1989 pentru cerinţele de informare. În ceea ce priveşte măsurile de
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siguranţă, acestea erau deja cerute, din moment ce fiecare amplasament trebuia să deţină o certificat
în concordanţă cu Actul de Protecţie al Mediului. În ceea ce priveşte rapoartele de securitate, erau
obligatorii două tipuri de rapoarte: un raport de securitate internă (siguranţa la locul de muncă) şi un
raport de securitate externă. Experienţele cu rapoartele de securitate externă au fost pozitive. În
1992 s-a făcut o evaluare a 66 de rapoarte de securitate. Din această evaluare, a reieşit clar faptul că
standardizarea rapoartelor de securitate şi a evaluărilor de risc făcute este foarte importantă, atât
pentru calitatea documentelor, cât şi pentru evaluarea eficientă a fiecărui raport. Această experienţă
a dus la adoptarea unui manual standard de rapoarte de securitate. În ultimii cinci ani, majoritatea
companiilor de tip Seveso au prezentat o versiune a raportului de securitate externă.
Noua Directivă Seveso II (96/82/EC) care a intrat în vigoare în februarie 1997, conţine câteva
elemente importante în comparaţie cu directiva originală:
 Se pune accent pe amplasamente, şi nu pe instalaţii
 Companiile sunt clasificate după criterii modificate, care pun accentul pe proprietăţile
periculoase ale substanţelor chimice, şi în plus, există o listă limitată de substanţe
 O politică de prevenire a accidentelor majore şi un sistem de management al siguranţei
 Identificarea grupelor de amplasamente unde ar putea apărea efecte-domino
 Un sistem de inspecţie aflat sub controlul autorităţilor
 Amenajarea teritorială în jurul amplasamentelor de tip Seveso.
 În ultimii ani, implementarea Directivei Seveso II în Olanda a fost pregătită pentru toate
elementele implicate. Implementarea formală va apărea în acord cu directiva. În plus,
implementarea practică este facilitată de accesibilitatea instrumentelor practice create.
În Olanda există o bază de date care conţine date relevante despre peste 250 de substanţe
chimice, inclusiv proprietăţi fizico-chimice, toxicitate, toxicitate de mediu şi clasificări în diferite
sisteme, cum ar fi sistemul de clasificare EU (propoziţii R). Programul de calculator creat se
numeşte SERIDA. Acest program oferă acces la baza de date şi deţine controlul asupra calculelor
de totalizare. Eficienţa folosirii acestui program constă în faptul că utilizatorul nu trebuie să
găsească clasificarea unei substanţe într-o categorie oarecare relevantă pentru Seveso, şi nici nu
trebuie să găsească o valoare relevantă pentru clasificarea substanţei, pentru că programul le găseşte
automat. Mai mult, programul imprimă un raport complet cu rezultatele găsite şi motivele pentru
introducerea unui amplasament în articolele 6,7 sau 9 ale directivei.
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Directiva Seveso I (82/501/EEC) a fost implementată în Franţa (Pineau, 1999) fără
modificări majore ale legilor existente. Aceasta pentru că reglementările legate de instalaţiile
periculoase pentru mediu cuprindeau deja obiective de prevenire a poluării şi accidentelor şi
includeau majoritatea cerinţelor Directivei în această privinţă.
Conform acestor regulamente, pentru obţinerea unei licenţe de funcţionare operatorul trebuia
să pregătească un număr de studii despre substanţele folosite şi instalaţii. Numărul de instalaţii
studiate depăşeşte numărul de amplasamente aflate sub incidenţa Directivei Seveso II. În plus faţă
de datele de identificare a amplasamentului (hărţi ale locului, desene, descrierea facilităţilor etc), o
cerere pentru acordarea licenţei trebuie să cuprindă:
 Un studiu de siguranţă despre riscurile de accidente
 Un studiu de impact despre aspecte diferite ale poluării cronice
 Un raport despre siguranţă şi sănătate la locul de muncă.
După o discuţie publică, studiile sunt examinate la nivel local cu ajutorul Direction Regionale
de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environment (DRIRE) şi, după încheierea procedurilor, se
poate acorda o autorizaţie operatorului.
Astfel, legislaţia franceză şi Directiva EC iau în considerare două politici diferite de acoperire.
Aplicarea Directivei Seveso II este restricţionată la un număr relativ mic de substanţe, mai ales
substanţe chimice, care de cele mai multe ori se află la originea accidentelor. Domeniul de aplicare
al Directivei ar putea fi şi mai mult limitat dacă se acceptă absenţa riscurilor de accidente majore
pentru unele activităţi.
Regulamentele franceze includ implementarea completă a Directivei, dar cer de asemenea şi
rapoarte de securitate pentru un număr mare de substanţe (de ex. pentru solide inflamabile) şi face
referire la un număr mare de instalaţii. Domeniul său de aplicare este mai larg şi de aceea, controlul
se extinde asupra unui număr mai mare de riscuri, dar implică sarcini mai grele pentru
amplasamente şi autorităţi.
Multe accidente au accentuat faptul că procedurile operaţionale nu erau dezvoltate suficient, o
analiză detaliată a condiţiilor de operare pentru sistem era absentă, instrumentarea potrivită lipsea,
dimensiunilor sistemelor şi măsurilor de siguranţă nu li s-a acordat destulă atenţie. Prin comparaţie,
sursele riscurilor şi scenariile de accident au primit mai multă atenţie. Directiva Seveso II impune
adoptarea de către un operator a unei politici de prevenire a accidentelor majore şi a unui sistem de
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management al siguranţei, care să fie descrise în raportul de securitate. În ceea ce priveşte practica
franţuzească actuală, acest aspect nu a fost impus explicit de lege, dar inspecţiile practice s-au
confruntat de multe ori cu astfel de aspecte. Sunt necesare dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a
măsurilor organizaţionale pentru a pune în practică managementul siguranţei special creat pentru
controlul riscurilor de accidente majore.
Articolul 14 din Directiva Seveso II se ocupă de oferirea informaţiilor de către operator în
urma unui accident major, dar nu insistă asupra importanţei analizării oricărui incident semnificativ
(cu toate că se face referire când se discută sistemele de management al siguranţei). Disponibilitatea
unui instrument de colectare a datelor şi de realizare a analizelor la nivelul amplasamentelor şi
tragerea concluziilor poate duce la creşterea gradului de siguranţă. La nivelul autorităţilor
competente, informaţiile despre orice incident semnificativ trebuie puse la dispoziţia comisiei şi mai
târziu, incluse într-o bază de date. O astfel de bază de date (ARIA) există în Franţa, sub
supravegherea Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), un serviciu al
ME. Analize a accidentelor într-un domeniu anume sau care implică substanţe oarecare sunt
publicate cu regularitate. BARPI schimbă şi informaţii colectate în cadrul programelor OECD
despre accidente cu substanţe periculoase şi cooperează cu secretariatul convenţiei UN/ECE despre
efectele transfrontaliere ale accidentelor majore pentru definirea unui raport de notificare în caz de
accident.
Alte organizaţii au fost active în acest domeniu în alte ţări şi au colectat şi organizat datele în
baze de date cum ar fi MHIDAS (Marea Britanie) şi FACTS (Olanda). Ultimul obiectiv ar fi
conectarea acestor baze de date (şi a altora existente) ca o colecţie unică de date şi crearea unui
cadru general de aplicare şi analiză a datelor. Astfel, grupul de lucru “Analiza Accidentelor” din
Asociaţia Europeană de Siguranţă, Fiabilitate şi Date ESReDA ( âEuropean Safety, Reliability and
Data Association) a realizat un director al bazelor de date şi lucrează în prezent la un cadru general
pentru designul şi operarea bazei de date, care se va adresa diferitelor aspecte de colectare şi
înregistrare a datelor şi va asigura calitatea datelor.
Directiva Seveso II insistă pentru crearea unei Politici de Prevenire a Accidentelor Majore
(Major Accident Prevention Policy) şi a unui sistem de management al siguranţei (SMS) pentru
implementare. SMS trebuie să fie specific fiecărui amplasament. Această implementare implică
disponibilitatea unui sistem general de referinţă, cu un capitol special dedicat identificării şi
evaluării riscurilor de accidente majore.
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Autorităţile competente franceze (Inspectorate for Registered Installations) vor avea de
înfruntat necesitatea controlării acestor sisteme, care până acum nu s-au pus în practică.
Crearea unui sistem de referinţă, structura sa, care este comparată cu cea a sistemelor
existente, cum ar fi managementul calităţii (tipul ISO 9000) sau managementul mediului (ISO
14001), este o problemă foarte discutată. Unii operatori sunt în favoarea acestor standarde, în timp
ce poziţia acţionarilor după discuţiile la nivel ISO este împotrivă. SMS-urile Seveso ar trebui puse
în practică pe baza unor experienţe pilot din cadrul diverselor amplasamente, după compararea lor.
Oricare ar fi măsurile de prevenire luate şi SMS-urile adoptate, rămâne posibilitatea producerii
accidentelor majore şi se impune necesitatea unui plan de urgenţă care să asigure proceduri
adecvate şi logistică. Lecţiile învăţate în urma antrenamentelor din diferite amplasamente pentru
urgenţe simulate sau reale au arătat necesitatea cunoaşterii mai bună a identificării rapide,
procedurilor care trebuie urmate, mijloacelor de protecţie pentru populaţie, măsurilor post-accident
care trebuie luate pentru populaţie şi mediul înconjurător (în special pentru apă şi sol).
Astfel, în Franţa, accidentele care au rezultat în eliberarea în aer a lichidelor toxice (de ex.
amoniac), emisii de gaze (incendiul din Nantes 1987), deversările de apă poluată cu produse după
incendii (Tours 1985, Sandoy, Bal 1987, Toulouse 2001) au accentuat importanţa unei strategii care
trebuie aplicată pentru reducerea emisiilor în caz de accident, deciziile de evacuare, adăpostire a
populaţiei, şi pentru asigurarea logisticii pentru salvatori.
Implementarea legală a Directivei în Marea Britanie (Sumption, 1999) implică realizarea
unui cod de regulamente (Controlul Riscurilor de Accidente Majore sau COMAH - Control of
Major Accident Hazards) care să înlocuiască regulamentele vechi CIMAH. Multe din elementele
noii Directive se aseamănă foarte mult cu abordarea englezească a regulamentelor – cadrul general
şi obiectivele, controalele legale existente deja în legătură cu planificarea teritorială şi cu
regulamentele CIMAH fac referire la un sistem de management, cu toate că acestea nu erau incluse
în Directiva Seveso iniţială. Implementarea (legală şi practică) a întâmpinat dificultăţi şi Marea
Britanie a trebuit să revizuiască şi să schimbe unele politici şi aranjamente pentru a fi siguri că sunt
în concordanţă cu cerinţele şi obiectivele noii Directive.
În Marea Britanie legislaţia pentru sănătate şi siguranţă este cel mai bine dezvoltată (şi
aplicată) cu ajutorul implicării acţionarilor majoritari, astfel încât corpul de realizare a politicii –
Comisia de Sănătate şi Siguranţă HSC- cuprinde reprezentanţi ai angajaţilor, sindicatelor şi
autorităţilor locale. Pregătirile pentru implementare au asigurat consultarea acţionarilor, cărora li s-a
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dat posibilitatea de a-şi exprima părerile şi experienţele şi de a contribui la proces. Un comitet
consultativ a revizuit primele propuneri de implementare ale politicii pentru mediu şi sănătate şi au
avut loc discuţii detaliate despre problemele de interes major. Acest proces care a durat nouă luni a
permis crearea unui document care să fie pregătit pentru consultări ulterioare. În martie 1998, HSC
a aprobat Documentul Consultativ (CD), care conţine o schiţă a codului de regulamente şi o schiţă a
ghidului codului, şi a invitat publicul să le comenteze, mai ales acele probleme care s-au dovedit de
mare interes în timpul consultărilor informale. Acest proces a permis trimiterea schiţei finale la
COMAH pentru aprobare.
Din 1996, resursele pentru inspectarea hazardurilor majore au crescut cu peste o treime şi se
pregătesc tot mai mulţi specialişti tehnici. Specialiştii în siguranţa proceselor, controlul electronic al
proceselor şi inginerie mecanică (în special integritatea vaselor) vor fi în deosebi importanţi.
Prezenţa acestor specialişti va permite asigurarea unor echipe multi-disciplinare care să inspecteze
şi să evalueze munca la amplasamentele cu riscuri majore.
Noile regulamente vor fi aplicate de Agenţia de Mediu pentru Anglia şi Ţara Galilor şi
Agenţia de Protecţia a Mediului Scoţiană. Acest aranjament va permite realizarea întregii game
de expertize.
Cu toate că implicarea mai multor agenţi cu putere de aplicare creşte numărul de expertize
disponibile există şi anumite riscuri. Un eşec în coordonarea strategiilor de aplicare ar putea avea ca
rezultat supraîncărcarea amplasamentelor cu inspecţii de la diferite agenţii care inspectează aceeaşi
problemă. Aranjamentele utile şi eficiente sunt necesare pentru a optimiza costul şi beneficiile
operatorilor şi agenţiilor reglementatoare. Pentru a realiza acest lucru, între diferitele agenţii au avut
loc discuţii detaliate care au avut ca rezultat crearea Memoriului de Înţelegere care să guverneze
relaţiile pe plan naţional şi local. Evaluarea rapoartelor de securitate este un proces detaliat şi
structurat unde e foarte probabilă apariţia problemelor. Pentru minimalizarea acestui risc, agenţiile
au devenit membre ale echipelor care realizează principiile şi procedurile de guvernare a procesului
de evaluare. Se intenţionează ca fiecare evaluare să fie realizată într-un mod integrat de către o
echipă de evaluare în care să fie reprezentate agenţiile reprezentative. Se va realiza un singur set de
concluzii pentru angajator. Dacă se vor descoperi probleme foarte grave care să ducă la încetarea
muncii, problemele vor fi discutate de întreaga echipă.
În Germania, (Schutz, Wiedemann, 1995) Articolul 8 din Paragraful 1 din Directiva Seveso
(88/610/EEC) a fost implementat odată cu punerea în vigoare a amendamentului Decretului despre
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Hazarduri (Storfallverordnung) în septembrie 1991. În conformitate cu articolul 11a din acest
decret, companiile chimice care intră sub influenţa decretului sunt obligate să informeze populaţia
afectată în caz de incident, cât şi publicul larg, “fără a fi întrebaţi şi într-o manieră
corespunzătoare”, despre riscuri şi comportamentul adecvat la urgenţă. Pentru a oferi informaţii
despre implementarea practică, Agenţia de Protecţia Mediului Germană (Umweltbundesamt) a
sponsorizat un proiect de cercetare care să creeze şi să evalueze un prototip al informaţiilor despre
hazard (HII). Proiectul de cercetare a fost realizat de Programul Oameni, Mediul şi Tehnologie a
Centrului de Cercetare Juelich în colaborare cu Institutul pentru Comunicare şi Planificare
Evironmentală (iku) (Dortmund) şi Boehringer Mannheim GmbH (Mannheim). Fabrica Waldhof
din Boehringer Mannheim, o mare companie farmaceutică din Germania, a servit drept exemplu de
fabrică la care se aplică Decretul despre Hazard.
Pentru un studiu de evaluare a fost realizat şi evaluat un pachet de informaţii despre hazard
(HII) prin intermediul unui sondaj prin telefon, prin folosirea unui chestinar standard. Chestionarul
acoperea domenii ca receptarea şi evaluarea (de exemplu înţelegerea şi credibilitatea) HII,
perceperea riscului, încredere şi cunoştiinţe despre atenţionările de hazarduri şi comportament la
urgenţe. La o săptămână după distribuirea HII populaţiei din vecinătatea unei fabrici farmaceutice,
240 de rezidenţi au răspuns prin telefon chestionarului. Patru săptămâni mai târziu, 154 din aceşti
rezidenţi au răspuns din nou chestionarului. În acelaşi timp, un grup de control format din 101
rezidenţi care nu au primit HII au răspuns chestionarului. Rezultatele arată că în general răspunsul
la HII a fost pozitiv. Subiecţii informaţi au evident mai multe cunoştinţe despre atenţionarea de
hazard şi comportamentul la urgenţă. HII nu a influenţat perceperea riscului, dar a condus la o
creştere evidentă a încrederii în companie. Nu s-au constatat efecte legate de timp în cunoştinţele
legate de hazarde.
1.4. Aspecte generale privind planificarea utilizării terenurilor
Planificarea utilizării terenurilor („Land Use Planning” - LUP) poate fi definită ca o
„evaluare sistematică a potenţialului solului şi apei, a categoriilor de folosinţă alternativă a terenului
şi a altor condiţii fizice, sociale şi economice, în scopul de a selecta şi de a alege acea opţiune de
utilizare a terenului care să fie cea mai utilă beneficiarilor, fără degradarea resurselor naturale sau a
mediului înconjurător, precum şi de a dezvolta şi implementa măsuri de încurajare a utilizărilor
alese” (MAHB, 2015).
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Amplasamentele care pot cauza accidente majore în anumite condiţii, cu consecinţe ce se
pot extinde dincolo de limitele acestor amplasamente trebuie separate de zonele rezidenţiale şi ariile
comerciale prin distanţe adecvate, suficient de mari pentru a asigura securitatea populaţiei şi a
mediului. Totuşi, terenul este un bun economic, în general considerat deficitar în Europa şi nu
numai, de aceea este necesară stabilirea unor distanţe de separare adecvate care să satisfacă într-o
măsură adecvată principiile dezvoltării durabile. Această distanţă va depinde atât de sursa de hazard
(tipul instalaţiei, substanţele cu care se lucrează, specificul tehnologiilor, sistemele de management)
şi de vulnerabilitatea mediului afectat de un potenţial accident. Într-o manieră semnificativă este de
aşteptat ca spitalele şi zonele în care se găsesc persoane vulnerabile (bolnavi, bătrâni, copii) să fie
amplasate în locuri mai sigure decât locurile de muncă, unde îşi desfăşoară activitatea un număr
limitat de oameni, numai pe o anumită perioadă a zilei, oamenii fiind consideraţi sănătoşi. De
asemenea, aceste distanţe pot varia în funcţie de contextul socio-economic în care riscul este
perceput şi pentru care se elaborează criterii de evaluare, alături de alternative în care ar fi
disponibile şi alte căi de utilizare a terenului sau desfăşurarea altor activităţi pe amplasamentele în
discuţie.

Figura 2. Harta României cu unităţile industriale tip Seveso – situaţia din anul 2003
(Bălteanu et al., 2004)
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În principiu, scopul şi obiectivul planificării utilizării terenului în apropierea instalaţiilor
periculoase este să asigure luarea în considerare a probabilităţilor şi consecinţelor accidentelor
potenţiale, atunci când se iau decizii privind:


alegerea amplasamentului noilor instalaţii;



extinderea sau modificarea instalaţiilor existente;



stabilirea modului de utilizare a terenului din vecinătatea amplasamentelor;



propuneri pentru noi dezvoltări în vecinătatea amplasamentelor.
Nu trebuie subestimate implicaţiile socio-economice ale fiecărei decizii şi ca atare nu este

recomandabil ca, în lipsa unei planificări, să se ia măsuri radicale şi neaşteptate cum ar fi: demolări,
restricţii extreme privind modificările construcţiilor existente, relocarea fără discernământ a
amplasamentelor existente.
Planificarea terenurilor este o problemă de decizie privind unele obiective divergente. Pe de
o parte se încearcă asigurarea unei securităţi maxime pentru populaţia din vecinătatea obiectivelor
cu risc potenţial şi, pe de altă parte, se află dorinţa de a utiliza terenul în modul cel mai eficient. Ca
obiective suplimentare se pot menţiona considerente legate de caracterul socio-economic (crearea
de locuri de muncă), importanţa amplasamentului pentru economie, beneficii pentru comunitatea
locală. În plus, în procesele de decizie trebuie luate în considerare părerile părţilor implicate
(industria, autorităţile, angajaţii, populaţia şi grupurile de interes).
Accidente precum cele din Bhopal (Chouhan, 2004) şi Mexico City (Mannan, 2005) au
demonstrat, în mod tragic, în ce măsură consecinţele unor accidente pot fi agravate de amplasarea
unor sisteme industriale ce prezintă pericol potenţial în proximitatea unor zone cu densitate mare a
populaţiei. Ca o consecinţă a acestor accidente, revizuirea Directivei Seveso I a condus la
includerea cerinţelor privind planificarea utilizării siturilor şi a terenurilor (land use planning) într-o
nouă directivă. În unele ţări europene există deja reglementări legislative care să asigure separarea
zonelor industriale de zonele urbane locuite. Totuşi, în ciuda acestor prevederi, presiunea
demografică a condus la crearea graduală a unor situaţii ce prezintă un grad mare de risc. Interesul
şi responsabilitatea autorităţilor în privinţa planificării terenului sunt exprimate cu claritate atât în
eforturile de a stabili criterii de tolerabilitate a riscului, cât şi performanţa de a realiza un număr
semnificativ de studii privind zonele de risc. Astfel de studii au fost efectuate în Europa (Olanda,
Anglia, Italia) având drept scop evaluarea riscului în ariile de interes şi aproape întotdeauna

39
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 39/242

rezultatele au fost utilizate pentru planificarea terenurilor sau/şi pentru a fundamenta criteriile
generale de decizie în privinţa evaluării şi managementului riscului.
Pentru sprijinirea statelor membre în îndeplinirea sarcinilor legate de planificarea
terenurilor, în cadrul Comisiei Europene a fost constituit în 1996 un grup tehnic de lucru (Technical
Working Group -TWG 5) care a elaborat în 1999 un ghid privind implementarea prevederilor
articolului 12 al Directivei Seveso II (MAHB, 2015).
Recentele accidente de la Enschede (Olanda) şi Toulouse (Franţa) au readus în atenţie
importanţa planificării teritoriului pentru reducerea efectelor accidentelor majore. Conferinţa
„Hazardele Industriale Majore în Planificarea Utilizării Terenurilor” (Major Industrial Hazards in
Land-use Planning) de la Lile din februarie 2002, a scos în evidenţă faptul că practicile şi
metodologiile de evaluare utilizate în ţările Europei sunt variate şi diferă destul de substanţial, ceea
ce face dificilă compararea diverselor politici de planificare a utilizării terenurilor în Uniunea
Europeană. Ca atare se propune reînfiinţarea „Grupului de lucru pentru planificarea utilizării
terenurilor” (European Working Group on Land-use Planning). Directiva 2003/105/EC a mandatat
Comisia Europeană să elaboreze un „ghid care să definească o bază de date tehnică pentru
informaţii despre riscuri şi scenarii de risc, folosită în stabilirea compatibilităţii dintre
amplasamentele Seveso şi zone rezidenţiale sau alte zone sensibile, conform articolului 12.
Definirea acestei baze de date va lua în considerare cât mai mult posibil evaluările făcute de
autorităţile competente, informaţiile obţinute de la operatori şi toate celelalte informaţii relevante,
cum ar fi avantajele socio-economice ale dezvoltării amplasamentului şi eficacitatea planurilor de
răspuns la urgenţe” (MAHB, 2015). Din textul Directivei rezultă clar faptul că obiectivul general al
acestei baze de date nu este armonizarea calculului distanţelor sigure în întreaga UE, ci promovarea
unei selecţii sistematice a scenariilor de referinţă şi sprijinirea paşilor realizaţi în cadrul acestui
proces de selecţie. În acest fel, baza de date nu este un instrument informatic sau un model de
realizare a evaluărilor, ci reprezintă o sursă de informaţii care vor fi utilizate în evaluările de risc şi
hazard care însoţesc planificarea terenurilor.
Acest ghid denumit „Ghiduri de Planificare a utilizării terenurilor” (Land Use Planning
Guidelines) a fost elaborat şi editat în septembrie 2006, dar baza de date la care se face referire nu
este încă disponibilă (MAHB, 2015).
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Planificarea utilizării terenurilor este doar un element în cadrul unui concept de siguranţă
structurat pe mai multe nivele. Politicile de planificare a utilizării terenurilor au ca scop o dezvoltare
echilibrată şi sunt influenţate de trei elemente:
-

societatea

-

economia

-

mediul înconjurător
Protejarea ariilor rezidenţiale sau a altor zone populate, care pot fi afectate de un accident

major reprezintă un obiectiv important şi de aceea, riscul trebuie luat în considerare în procesul de
planificare a utilizării terenurilor.

De reţinut

Rezumat: un punct de referinţă în ceea ce priveşte impactul asupra
sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător îl reprezintă accidentele
tehnologice. În acest sens, accidentele industriale majore sunt
reglementate prin intermediul Directivelor Seveso (On the control of
major accidents involving dangerous substances), directive care
reglementează acele accidente care implică substanţe periculoase.
Directivele reglementează, pe lângă măsurile ce privesc controlul şi
prevenirea unor accidente ce implică substanţe periculoase, şi
managementul şi limitarea consecinţelor acestor tipuri de accidente
asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător, tot acest cadru
având ca obiectiv final asigurarea unui nivel înalt de protecţie într-un
mod eficient, dar şi coerent. Prin urmare, directivele vin să
reglementeze într-un mod unitar toate activităţile legate de producţia,
depozitarea, transportul, utilizarea sau deversarea unor categorii de
substanţe periculoase, încercând astfel să limiteze consecinţele pentru
om şi mediu.
Întrebări de verificare:
1. Enumeraţi îmbunătăţirile aduse de fiecare directivă nouă.
2. Explicaţi conceptul de land-use planning.

Test
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CAPITOLUL 3
POLITICA DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR INDUSTRIALE MAJORE
Necesitatea de a avea o politică de prevenire a accidentelor majore (MAPP) este o nouă
sarcină impusă instituţiilor care se supun Directivei Consiliului (96/82/EC) (Seveso II). Alături de
MAPP, mai există necesitatea ca operatorul să aibă sisteme de management pentru implementarea
politicii. Un grup de lucru al Comisiei Europene a realizat câteva linii generale de implementare a
sistemelor de management şi a cerinţelor MAPP (Major Accidents Prevention Policy – Politica de
prevenire a Accidentelor Industriale Majore) din Directiva Seveso II (Hawksley, 1999).
Articolul 7 din Directiva Seveso II impune operatorilor industriali cu hazarde ;i riscuri de tip
minor care se încadrează în categoria amplasamentelor Seveso să:
“…realizeze un document care să conţină politica sa de prevenire a accidentelor majore şi să
se asigure că este implementată corespunzător. Politica de prevenire a accidentelor majore stabilită
de operator va trebui să garanteze un grad mare de protecţie pentru om şi mediul înconjurător prin
măsuri, structuri şi sisteme de management corespunzătoare.”(Articolul 7(1)).
Articolul 7(2) afirmă apoi că “documentul trebuie să ia în considerare principiile din Anexa III
şi că trebuie să fie accesibil autorităţilor competente pentru, printre altele, implementarea
Articolelor 5(2) şi 18”.
Conform Articolului 5(2), un operator este obligat să demonstreze autorităţilor competente, în
orice moment, că a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore şi pentru
limitarea consecinţelor pentru om şi mediul înconjurător.
Articolul 7 nu se aplică instituţiilor cu riscuri majore, care fac subiectul Articolului 9 şi pentru
care trebuie elaborat un raport de securitate. Cu toate aceste, un operator al unui amplasament de
acest tip trebuie să demonstreze prin raportul de securitate că cerinţele MAPP au fost implementate.
Conform Articolului 18, autorităţile competente trebuie să inspecteze instituţiile care prezintă
hazarduri majore şi să se asigure că operatorul poate demonstra că a luat toate măsurile necesare.
Autoritatea competentă trebuie să verifice că politica de prevenire a accidentelor majore este
adecvată şi că a fost implementată.
În România, în conformitate cu Art. 7 din HG 95/2003 operatorii obiectivelor cu risc minor
(lower tier) vor elabora o documentaţie privind politica de prevenire a accidentelor. Această
documentaţie va fi depusă la autorităţile competente în termenul prevăzut la Art. 7 (1) din HG
95/2003.
Documentaţia va fi elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în Anexa 3 la HG
95/2003.
Politica de prevenire a accidentelor industriale majore poate fi un document scurt şi simplu
(de câteva pagini) care stabileşte obiectivele şi responsabilităţile pentru operarea în siguranţă a unei
instituţii de hazard major şi subliniază organizarea şi aranjamentele care sunt implementate prin
intermediul unui sistem adecvat, care acoperă cerinţele necesare (Directivă Anexa III paragraf (a)).
În vederea punerii in aplicare de către titularul activităţii a politicii de prevenire a
accidentelor majore si a sistemului de management al securităţii, trebuie luate in considerare
următoarele elemente:
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- politica de prevenire a accidentelor majore trebuie elaborata in scris si trebuie sa
cuprindă obiectivele globale ale titularului activităţii si principiile de acţiune referitoare la controlul
asupra pericolelor de accident major;
- sistemul de management al securităţii trebuie sa cuprindă acea parte a sistemului general
de management care include structura organizatorica, responsabilităţile, practicile, procedurile,
procesele si resursele pentru determinarea si punerea in aplicare a politicii de prevenire a
accidentelor majore.
Politica de prevenire a accidentelor industriale majore nu trebuie să descrie sistemul de
management în detaliu, dar ar trebui să indice faptul că sistemul acoperă, în special:
- organizare si personal - rolurile si responsabilităţile personalului implicat in
managementul pericolelor majore la toate nivelurile organizaţiei. Identificarea nevoilor de
pregătire a acestui personal si oferirea pregătirii necesare. Implicarea angajaţilor si, unde este
cazul, a subcontractantilor;
- identificarea si evaluarea pericolelor majore - adoptarea si punerea in aplicare a unor
proceduri care permit identificarea sistematica a pericolelor majore care decurg din operarea
normala si anormala, precum si evaluarea probabilităţii producerii si gravitaţii acestora;
- controlul operaţional;
- managementul pentru modernizare;
- planurile pentru situaţii de urgenta - adoptarea si punerea in aplicare a procedurilor de
identificare a situaţiilor de urgenta previzibile prin analiza sistematica, precum si a procedurilor
de pregătire, testare si revizuire a planurilor pentru situaţii de urgenta pentru a face fata acestor
situaţii;
- monitorizarea performantei - adoptarea si punerea in aplicare a procedurilor pentru
evaluarea continua a 'îndeplinirii obiectivelor stabilite prin politica titularului activităţii de
prevenire a accidentelor majore si prin sistemul acestuia de management al securităţii, precum si
adoptarea si punerea in aplicare a mecanismelor de investigaţie si de întreprindere a acţiunilor
corective in caz de nerespectare. Procedurile trebuie sa acopere sistemul de raportare al
operatorului privind accidentele majore de tip avarie, in special cele care indica eşecul masurilor
de prevenire, precum si investigaţiile si monitorizarea pe baza experienţei astfel acumulate.
- verificare si revizuire - adoptarea si punerea in aplicare a procedurilor de evaluare
periodica, sistematica a politicii de prevenire a accidentelor majore si a eficientei sistemului
adecvat de management al securităţii; revizuirea documentata a performantei politicii si a
sistemului de management al securităţii, precum si actualizarea acestuia de către conducere.

Cerinţele esenţiale care derivă direct din directiva Seveso, respectiv HG 95/2003, sunt
următoarele:
• Operatorul unui obiectiv cu risc minor va elabora o documentaţie cu privire la politica pentru
prevenirea accidentelor majore.
• Documentaţia va fi întocmită în scris.
• Aceasta trebuie să fie adecvată în raport cu pericolele de apariţie a accidentelor.
• Documentaţia va conţine toate obiectivele şi principiile generale privind modul de a acţiona
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al operatorului în vederea limitării pericolelor de apariţie a accidentelor.
• Cu privire la documentaţia referitoare la politica de prevenire a accidentelor majore şi la punerea
în aplicare a acesteia vor fi efectuate verificări şi, în caz că acest lucru este necesar, vor fi
actualizate în cazul în care se efectuează modificări cu privire la obiectiv.
Cerinţele stabilite in documentul privind politicile de prevenire a accidentelor majore, trebuie
sa fie ajustate in funcţie de pericolele de accidente majore prezentate de obiectiv.
Nu derivă direct din HG 95/2003 cerinţele concrete privind:
• volumul conceptului, gradul de detaliu în care este prezentat acesta şi structura acestuia,
precum şi
• măsurile de ordin material, tehnic şi organizatoric iniţiate prin conceptul însuşi.
Structura şi conţinutul documentaţiei privind politica de prevenire a accidentelor
majore:
- Politica întreprinderii şi linii conducătoare
Operatorul trebuie să arate în mod clar că evitarea producerii de accidente tehnice şi limitarea
urmărilor lor negative sunt obiective importante ale întreprinderii şi că în caz de urgenţă acestea au
prioritate. Politica întreprinderii constituie baza măsurilor descrise mai jos. În întreprinderi mari este
recomandat ca politica întreprinderii (de regulă obligaţie legală) să fie adăugită prin linii
conducătoare, care prezintă în mod exhaustiv strategia întreprinderii în vederea atingerii anumitor
obiective de securitate.
Politica întreprinderii trebuie să prezinte obiectivele acesteia nu numai în exterior, ci în primul
rând faţă de angajaţii proprii. Din acest motiv se recomandă ca angajaţii, respectiv reprezentanţii
acestora să fie implicaţi de la bun început în elaborarea acestei politici, iar validitatea ei să fie
accentuată prin semnătură (semnăturile) conducerii întreprinderii.
- Potenţialul de pericol al obiectivului
Principiul de bază pentru orice element de securitate este identificarea posibilelor pericole.
Din acest motiv HG 95/2003 pune accentul pe accidentele tehnice.
Se vor lua în seamă următoarele aspecte:
• Poziţia geografică - se va ţine seama de prezenţa unor zone de locuit, a unor elemente
protejate şi de o serie de particularităţi ale amplasamentului (cutremure, inundaţii etc.)
• Substanţe - o listă completă a substanţelor periculoase, respectiv a categoriilor
corespunzătoare ordonanţei, a cantităţilor şi a formei lor fizice este parte integrantă a raportului
realizat conform articolului 6 din HG 95/2003. Operatorul va numi şi descrie aici substanţele şi
caracteristicile acestora care sunt relevante pentru obiectivele de evitare a producerii accidentelor
tehnice. Este vorba despre acele substanţe care exercită o influenţă asupra potenţialului de pericol la
nivelul obiectivului. Alături de cantitate şi modalităţile de manipulare un rol important îl joacă şi
parametrii tehnici privind securitatea şi de reacţie, parametrii privind urmările, precum şi valori
limită şi de evaluare.
• Tipul procesului, respectiv al activităţii - activităţile de bază într-un obiectiv fac deja
obiectul raportului realizat conform articolului 6. În conceptul pentru evitarea producerii
accidentelor tehnice operatorul unui obiectiv cu obligaţii de bază va prezenta instalaţiile, părţile de
instalaţii, respectiv activităţile care sunt relevante din punctul de vedere al pericolelor, respectiv al
evitării producerii accidentelor tehnice.

46
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 46/242

Mulţi operatori s-ar putea să aibă deja un document formal de politică pentru siguranţă (în
unele cazuri combinate cu politici privitoare la protecţia sănătăţii şi a mediului). Dacă politica
existentă include deja cerinţele MAPP, atunci nu va mai fi nevoie de un alt document. Dacă
documentul existent nu include cerinţele MAPP, atunci operatorul are două opţiuni:
(a) revizuieşte documentul existent, astfel ca să includă şi cerinţele MAPP.
(b) realizează documentul MAPP separat, care ar putea fi de exemplu, o anexă la documentul
existent.
Politica de prevenire a accidentelor industriale majore ar putea sau nu să fie total specifică
amplasamentelor. De exemplu, un operator cu mai multe echipamente care prezintă hazarduri
majore ar putea avea un singur set de performanţe standard şi un singur sistem de management, care
se aplică tuturor echipamentelor sub îndrumarea unui singur operator. În aceste cazuri, cea mai
mare parte a documentului MAPP va fi similar pentru toate echipamentele operatorului. În orice
caz, felul în care politica şi sistemul de management va fi implementat va fi specific fiecărei
instituţii;dar aceste detalii nu fac obligatoriu parte din MAPP.
Politica de prevenire a accidentelor industriale majore nu este un mini raport de securitate
(Hawksley, 1999). Un operator este obligat să aibă dovezi disponibile, sub formă de documentaţie
de suport, care să demonstreze unei autorităţi competente că a fost implementat MAPP. Aceste
informaţii nu trebuie trimise autorităţii, dar trebuie arătate inspectorilor când aceştia vizitează
amplasamentul. Cu toate acestea, există situaţii când un operator găseşte convenient includerea unor
informaţii suplimentare în documentul MAPP. De obicei, MAPP se găseşte la vârful ierarhiei de
măsuri de control care ar creşte în detalii şi ar deveni mai specifice fiecărei instituţii la fiecare stadiu
din ierarhie.

De reţinut

Rezumat: Necesitatea de a avea o politică de prevenire a accidentelor
majore (MAPP) este o nouă sarcină impusă instituţiilor care se supun
Directivei Consiliului (96/82/EC) (Seveso II). În România, în
conformitate cu Art. 7 din HG 95/2003 operatorii obiectivelor cu risc
minor (lower tier) vor elabora o documentaţie privind politica de
prevenire a accidentelor. Această documentaţie va fi depusă la
autorităţile competente în termenul prevăzut la Art. 7 (1) din HG
95/2003. Politica de prevenire a accidentelor industriale majore poate
fi un document scurt şi simplu (de câteva pagini) care stabileşte
obiectivele şi responsabilităţile pentru operarea în siguranţă a unei
instituţii de hazard major şi subliniază organizarea şi aranjamentele
care sunt implementate prin intermediul unui sistem adecvat
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Temă de lucru:
1. Elaboraţi o politică de prevenire a accidentelor industriale majore
pentru un studiu de caz ales.
Test
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accidente majore in care sunt implicate substante periculoase
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CAPITOLUL 4.
RAPOARTELE DE SECURITATE
4.1. Principii generale şi definiţii
I.

Scopul unui Raport de Securitate

Conform Directivei, scopul raportului de securitate este acela de a demonstra că :
 Politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) şi sistemul de management al securitatii
(SMS) au fost puse în aplicare ;
 Pericolele de accidente majore sunt identificate şi măsurile necesare au fost luate pentru
prevenirea unor asemenea accidente şi limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii
populaţiei şi asupra calităţii mediului;
 Sisteme adecvate de siguranţă şi fiabilitate pentru construcţie, exploatare, întreţinere, etc. au
fost incorporate în proiectul instalaţiei;
 Planuri de urgenţă internă au fost elaborate, furnizând informaţii care să permită elaborarea
Planului de urgenţă externă;
 Informaţiile cu privire la deciziile de planificare teritorială (LUP) au fost furnizate.
Din acest rezumat al cerinţelor de ordin legal se poate stabili următorul principiu călăuzitor
pentru raportul de securitate:
Raportul de securitate trebuie să demonstreze că măsurile necesare pentru prevenirea,
controlul şi limitarea consecinţelor unui posibil accident major au fost puse în aplicare şi sunt
adecvate pentru atingerea scopului propus.
Din definiţia de mai sus reiese clar necesitatea unei dezvoltări ulterioare a următorilor termeni
sau a grupului de termeni care apar în acest principiu călăuzitor, şi anume :
A.
"să demonstreze"
B.
"măsuri necesare"
C.
"prevenire, control şi limitare"
D.
"accident major"
A. "Să demonstreze"
În cazul directivei de faţă, "a demonstra" are sensul de "a justifica" sau "a dezbate cazul", însă
fără "a furniza o dovadă absolută". De fapt, identificarea pericolului, analiza riscului asociată
acestuia şi deciziile ulterioare privind măsurile de control sunt procese caracterizate, întotdeauna,
printr-un anumit grad de incertitudine. Aşadar, în mod normal, este imposibil de dovedit, în
totalitate, în raportul de securitate, că "toate măsurile necesare" au fost luate.
În plus, trebuie să se presupună, întotdeauna, că Autoritatea Competentă va verifica pe larg
informaţiile şi concluziile din raport, aşa cum au fost prezentate, folosind
expertiza profesională în general pentru a evalua credibilitatea şi logica concluziilor la care sa ajuns în raport. Cercetarea extinsă şi profundă sau examinarea completă nu sunt prevăzute în cele
mai multe cazuri.
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În cele din urmă, implementarea eficientă a acestui principiu este strict dependentă de
identificarea corectă a tuturor pericolelor potenţiale de accident major, de selectarea şi aplicarea
corespunzătoare a măsurilor necesare de control pentru fiecare dintre ele.
Următorul ghid reiese din aceste consideraţii:





Titularul activităţii trebuie să să se aştepte la o judecată profesională din partea
evaluatorului unui raport de securitate şi să-şi elaboreze, aşadar, demonstraţia în
baza acestei presupoziţii.
Demonstraţia trebuie să fie "convingătoare". Acest lucru înseamnă că argumentarea
cu privire la identificarea deplină a pericolelor şi caracterul adecvat al măsurilor
luate trebuie susţinute şi însoţite de presupoziţiile făcute şi concluziile trase.
Demonstraţia trebuie să aducă dovezi cum că procesul a fost sistematic, ceea ce
înseamnă că a urmat un cadru fix şi pre-stabilit.
Măsura în care se face demostraţia trebuie să fie proporţională cu riscul asociat.

Consideraţiile prezentate în această secţiune se referă, în mod special, la abordarea generală,
adoptată în momentul elaborării unui raport de securitate. În contextul de faţă, "a demonstra" se
adresează, îndeosebi, nivelului de detaliul şi calităţii informaţiilor din raportul de securitate, şi nu
listei de informaţii aşa cum se menţionează în Anexa II a Directivei, care trebuie considerată ca
fiind completă.
B. "Măsuri necesare"
"Măsuri necesare" vor fi luate pentru prevenirea, controlul şi limitarea consecinţelor unui
posibil accident major. În contextul evaluării raportului de securitate, acest lucru înseamnă că, la
aplicarea măsurilor identificate, toate riscurile de interes au fost reduse corespunzător, conform
practicilor naţionale actuale.
Trebuie menţionat că, deşi sunt luate "măsurile necesare" adecvate, un "risc rezidual" va fi
mereu prezent.
Decizia dacă riscul rezidual este acceptabil depinde, în mare măsură, de modurile de abordare
şi practicile naţionale. Cu toate acestea, există nişte principii larg acceptate, care susţin această
decizie:
 Eficienţa şi eficacitatea măsurilor trebuie să fie proporţională cu ţinta de reducere a
riscului (ex.: riscurile mai mari necesită reduceri mai mari ale riscului şi, în schimb,
măsuri mai stricte).
 Trebuie să fie urmat stadiuul actual al cunoştinţelor tehnice. Tehnologia inovatoare
validată ar putea, de asemenea, să fie utilizată. Cerinţele relevante privind siguranţa
naţională trebuie respectate.
 Ar trebui să existe o legătură clară între măsurile adoptate şi scenariile accidentelor
cărora le sunt destinate.
 Siguranţa inerentă trebuie avută în vedere, în primul rând, atunci când este posibil
(ex.: pericolele trebuie întotdeauna înlăturate sau reduse la sursă).
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C. "Prevenire, control şi limitare"
Aceşti termeni sunt asociaţi diferitelor categorii de măsuri, menite să satisfacă obiectivul
articolului 5 al Directivei Seveso II. Mai concret, se definesc astfel:
 Prevenire : reducerea probabilităţii manifestării scenariului de referinţă (de ex. : sistem
automat de prevenire a supraîncărcării ; câteodată, "măsurile de evitare" sunt privite ca o
categorie aparte, deoarece fac referire la întregul scenariu de evitare, de ex : în cazul
îngropării unui vas) ;
 Control : reducerea gradului de periculozitate al fenomenului (de ex. : detectarea emisiei de
gaz, care reduce timpul de intervenţie şi poate preveni emisii majore) ;
 Limitare : reducerea proporţiei consecinţelor unui accident major (de ex.: prin măsuri de
răspuns în caz de urgenţă, vas de colectare, pereţi antifoc).
D. "Accidente majore"
Directiva Seveso II are drept scop prevenirea accidentelor majore, care implică substanţe
periculoase, şi limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi asupra calităţii mediului
înconjurător. După cum este definit în articolul 3 al Directivei, "accident major" înseamnă "o
manifestare ostilă, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie, rezultate în urma
evenimentelor necontrolate, în cursul funcţionării oricărui obiectiv aflat sub incidenţa Directivei, şi
care pot conduce la pericole serioase pentru sănătatea umană şi/sau mediul înconjurător, pericole
imediate sau întârziate, înăuntrul sau în afara obiectivului, şi care implică una sau mai multe
substanţe periculoase."
Trei criterii trebuie îndeplinite, pentru a califica un accident drept "accident major":
 Accidentul trebuie să fie provocat de un "eveniment necontrolat";
 "Una sau mai multe substanţe periculoase", specificate în lista din Anexa I a Directivei,
trebuie să fie implicate;
 Accidentul trebuie să conducă la "un pericol serios" pentru sănătatea umană, mediul
înconjurător sau proprietate.
În timp ce criteriile "eveniment necontrolat" şi "substanţă periculoasă" sunt considerate ca
fiind relativ non-ambigue, interpretarea sintagmei "pericol serios" este mai controversată. Totuşi, o
indicaţie în această privinţă poate fi găsită în Anexa VI a Directivei, care prevede criterii de
identificare a accidentelor majore, care trebuie notificate Comisiei (fără a ţine seama de faptul că,
cadrul raportului de securitate poate depăşi definiţia dată în Anexa VI). Criteriile asociază definiţia
accidentului major cu un nivel anume al consecinţei, adică periculozitatea. De aceea, această anexă
ne oferă posibilitatea de a extrage elementele-cheie, necesare pentru a formula următoarea definiţie
generică a "pericolului serios":
 Consecinţe ale unei potenţiale ameninţări a vieţii unui singur om (înăuntrul sau în afara
amplasamentului);
 Consecinţe ale unei potenţiale ameninţări a sănătăţii şi o tulburare socială, implicând mai
mulţi oameni;
 Consecinţe posibile a afecta mediul înconjurător într-o anumită măsură (mai mare);
 Potenţiale deteriorări serioase ale proprietăţii (înăuntrul locaţiei sau în afara ei).
Un accident major poate, astfel, să fie considerat ca un eveniment specific (sau o grupare de
evenimente specifice), caracterizat de anumite consecinţe posibile.
Prin aplicarea criteriilor menţionate mai sus, un accident major poate include, atât acele
evenimente care implică substanţe periculoase, care sunt deseori clasificate drept "accidente
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ocupaţionale" (înăuntrul amplasamentului), cât şi acele evenimente care au efecte în afara graniţei
obiectivului (în afara amplasamentului). Modurile de abordare, adoptate de Statele Membre, pentru
evaluarea riscurilor accidentelor majore pot diferi, în funcţie de criteriile: (i) dacă analizele efectelor
produse înăuntrul locaţiei şi în afara ei sunt realizate separat; sau: (ii) dacă analiza efectelor produse
în afara locaţiei este condusă ca activitate principală, iar efectele produse înăuntrul locaţiei sunt
acoperite prin această analiză.
II.

Consideraţii practice

O comparaţie între actuala formă avansată a rapoartelor de securitate şi practicile obişnuite în
Statele Membre dezvăluie un număr de principii comune. Acestea sunt:










III.

Modul global de abordare adoptat trebuie să fie descris şi explicat în mod corespunzător;
Nivelul demonstraţiei trebuie să fie proporţional cu mărimea consecinţelor posibile şi cu
gradul de complexitate al instalaţiei / procesului / sistemelor implicate;
Pregătirea este exclusiv responsabilitatea titularului activităţii. Autoritatea Competentă nu
are nicio responsabilitate în ceea ce priveşte conţinutul;
Unul dintre elementele esenţiale ale raportului de securitate este definiţia dată scenariilor de
referinţă ale accidentelor. Aceste scenarii reprezintă, în mod normal, baza prin care se
demonstrează că măsurile necesare sunt cele adecvate. În acest scop, descrierea scenariului
trebuie structurată şi furnizate dovezi care să sublinieze compatibilitatea dintre scenariul ales
şi măsurile luate;
Raportul de securitate trebuie să aibă un caracter rezumativ şi să se limiteze la informaţii
relevante, referitoare la pericolele de accidente majore; cu toate acestea, cantitatea de
informaţii trebuie să fie suficientă pentru a demonstra că cerinţele cu privire la pericolele de
accidente majore au fost îndeplinite, permiţând Autorităţii Competente să ajungă la
concluzii justificate;
Descrierea măsurilor trebuie să se limiteze la prezentarea obiectivelor şi activităţilor lor
specifice. Raportul de securitate trebuie să furnizeze detalii tehnice specifice, atunci când
este necesar să se demonstreze că măsurile luate sunt suficiente, i.e. adică sunt demne de
încredere şi au eficacitatea necesară, dând, astfel, posibilitatea Autorităţii Competente să
ajungă la concluzii adecvate;
Alte sfere ale legislaţiei privind siguranţa pot avea impact asupra cadrului evaluării.
Definiţia dată "scenariului accidentului"

După cum a fost menţionat mai sus, unul dintre elementele esenţiale ale raportului de
securitate îl reprezintă definiţia scenariilor accidentelor de referinţă. În practică, toate metodologiile
cu scenarii sunt instrumente de modelare pentru planificarea şi luarea deciziilor, în caz de
incertitudine. De altfel, ele sunt larg utilizate în scopuri statistice, economice, de mediu şi
tehnologice. În general, se bazează pe următoarele elemente fundamentale:
Procesul de modelare este ilustrat schiţat în figura de mai jos:
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Evenimente
A, B, C

Scenariul A
Sistem
existent

Scenariul B
Scenariul C

Condiţii de
limitare
Pentru aceste scopuri specifice ale raporturilor de securitate, în conformitate cu
cerinţele Directivei Seveso II, scenariul este întotdeauna un eveniment nedorit sau o
secvenţă de astfel de evenimente, caracterizate prin pierderea conteinerului sau a
integrităţii fizice şi prin consecinţele imediate sau întârziate ale acestui incident.
4.2. Elemente esenţiale ale Raportului de Securitate
Următoarele secţiuni sunt structurate în funcţie de cuprinsul Anexei II a Directivei Seveso II,
care descrie "Datele şi informaţiile minime de care trebuie să se ţină cont în raportul de securitate,
specificate în articolul 9". Trebuie menţionat că rapoartele de securitate nu respectă întotdeauna, în
mod neapărat, exact această structură.
Cu toate acestea, explicaţiile sunt date ţinând cont de ordinea elementelor, aşa cum apar ele în
Anexă, recunoscându-se, totuşi, că această ordine exactă poate să nu fie respectată de multe
rapoarte de securitate.
Diferitele elemente, descrise în Anexa II, sunt ilustrate în următoarea diagramă şi grupate,
logic, pe trei categorii fundamentale:
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Informaţii despre sistemul
managerial (SMS, PPAM)
(Secţiunea I, Anexa II şi
Anexa III)

Organizare şi
politică

Mediu înconjurător (Secţiunea II, Anexa II)

Parte
descriptivă

” Instalaţii periculoase “eliminate (Secţiunea III,
Anexa II)

Elemente periculoase ale instalaţiilor/scenariilor

(Secţiunea IV, Anexa II)

Măsuri de protecţie

(Secţiunea IV, Anexa II)

Parte operativă

O parte esenţială şi extinsă a rapoartelor de securitate o reprezintă secţiunea centrală, care
include descrierea obiectivului, a împrejurimilor acestuia, a instalaţiilor periculoase şi a scenariilor
grave care pot conduce la accidente majore. În acest caz, se aşteaptă ca descrierea diverselor
secţiuni să se caracterizeze printr-un nivel diferit al detaliului, în funcţie de importanţa subiectului
implicat pentru scopul raportul de securitate. O abordare generală sugerată este ilustrată în diagrama
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de mai jos. Totuşi, trebuie subliniat faptul că, în anumite cazuri specifice, pericolul asociat
diferitelor secţiuni poate avea o importanţă deosebită şi, astfel, va necesita un nivel superior al
detaliului.
Arie de informaţii

Nivelul detaliului
SCĂZUT

Obiectiv

Secţiunea II
Secţiunea III

Instalaţii
periculoase
Elemente grave
Părţi critice
Scenarii

Secţiunea IV

RIDICAT

I. Informaţii cu privire la sistemul de management şi la organizarea unităţii în scopul
prevenirii accidentelor majore
Directiva Seveso II include mai multe cerinţe asociate cu privire la administrare şi organizare
(articolul 7, articolul 9, Anexele II şi III). Articolul 7, îndeosebi, impune elaborarea unei Politici de
Prevenire a Accidentelor Majore (PPAM), care reprezintă un ”autoangajament” din partea
operatorului unui obiectiv de tip Seveso să respecte cerinţele articolului 5. Sistemul managerial de
securitate (SMS) este, în schimb, un set de activităţi care asigură, în mod eficient, identificarea,
înţelegerea şi minimizarea pericolelor la un nivel acceptabil. În acest sens, sistemul poate fi
considerat ca fiind transpunerea scopurilor generale, identificate în cadrul PPAM, în obiective şi
proceduri specifice. După cum rapoartele de securitate se adresează accidentelor majore care
implică substanţe periculoase, sistemul de management al securitatii reprezintă o subcategorie a
întregului sistem de management.
PPAM şi SMS trebuie să se adreseze următoarelor probleme:
1. organizare şi personal;
2. identificarea şi evaluarea pericolelor de accidente majore;
3. controlul operaţional;
4. managementul schimbării;
5. planificare pentru situaţii de urgenţă;
6. monitorizarea performanţei;
7. audit şi revizuire.
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În practică, SMS-ul constă într-o compilaţie de principii scrise, planuri, scheme de organizare
formală, descrieri ale responsabilităţii, recomandări procedurale, instruiri, seturi de date, etc. Acest
lucru nu înseamnă că nu este nevoie ca toate documentele la care se face referire să fie disponibile,
în cazul unei inspecţii, dar în ceea ce priveşte raportul de securitate, majoritatea dintre ele au
caracter de ”documente fundamentale”. De aceea, în scopul raportului de securitate, descrierea
SMS-ului are un caracter rezumativ şi trebuie să se adreseze tuturor celor şapte subcategorii de mai
sus. El trebuie să includă, cel puţin:
 politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM)
 o explicaţie cu privire la relaţia dintre PPAM şi ţelurile specifice ale locaţiei şi obiectivele
legate de securitate;
 explicaţii în termeni generici referitoare la îndeplinirea acestor obiective, în special în ceea
ce priveşte compatibilitatea dintre modurile de abordare adoptate şi măsurile luate.
Importanţa esenţială a SMS-ului o reprezintă stabilirea obiectivelor, în ideea înţelegerii
riscului asociat prezenţei substanţelor periculoase şi alegerea ”direcţiilor de apărare” – analiza
riscului în sens larg. Acest lucru rezultă într-o diagramă, cum este cea prezentată mai jos, în care
PPAM-ul este inclus în întregul sistem managerial al unei societăţi sau locaţii. PPAM-ul stabileşte
obiectivele generale ale SMS-ului, acesta din urmă servind ca bază pentru analiza
riscurilor/pericolelor (atâta timp cât este vorba de pericole de accidente majore).

Sistem managerial general

PPAM
Sistem de management al securităţii
Analiza riscului

II.
Descrierea mediului obiectivului
A. descrierea amplasamentului şi a mediului specific, incluzând amplasarea geografică, condiţiile
meteorologice, geologice, hidrografice şi istoria sa, dacă este necesar;
B. identificarea instalaţiilor şi a celorlalte activităţi ale obiectivului, care pot prezenta un pericol de
accident major;
C. descrierea zonelor în care se pot produce accidente majore.

57
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 57/242

A. Descrierea locaţiei şi a mediului specific
Descriere generală
Raportul de securitate trebuie să conţină a descriere adecvată a obiectivului, pentru a da
posibilitatea autorităţilor de a-şi crea o imagine clară despre scopul acesteia, amplasare, activităţi,
pericole, servicii şi echipament tehnic. Mărimea acestei descrieri trebuie să fie proporţională cu
pericolele care pot exista la obiectiv. De asemenea, descrierea trebuie să aibă drept scop clarificarea
interdependenţei dintre diferitele instalaţii şi sisteme din cadrul obiectivului, cu privire la parametrii
tehnici şi aspectele de management ale acestora.
Partea introductivă trebuie să conţină informaţii generale despre obiectiv, cum ar fi:
 scopul obiectivului;
 principalele activităţi şi producţia;
 istoria şi desfăşurarea activităţilor, inclusiv statutul autorizaţiilor de funcţionare acceptate
deja şi/sau eliberate, atunci când acest lucru este posibil;
 numărul de persoane care sunt angajate la obiectiv (de ex.: personalul intern şi angajatorii ,
specificarea timpului de lucru, posibilitatea primirii de vizitatori, etc.);
 declaraţii generale care să caracterizeze obiectivul în ceea ce priveşte pericolele sale
principalele pericole ce vizează substanţele şi procesele relevante.
Locaţia
Descrierea locaţiei obiectivului trebuie să conţină date despre topografia şi accesibilitatea
amplasamentului, la un nivel de detaliu proporţional cu mărimea pericolelor şi vulnerabilitatea
împrejurimilor. Descrierea mediului înconjurător şi a împrejurimilor obiectivului trebuie să includă
detalii într-o măsură proporţională cu pericolul. Trebuie să demonstreze că titularul activităţii a
analizat suficient mediul şi activităţile înconjurătoare, pentru a identifica atât pericolele la care este
supusă siguranţa funcţionării, cât şi vulnerabilitatea zonei la impactul unor accidente majore.
Hărţile topografice supuse spre examinare trebuie să fie la o scară corespunzătoare şi să
includă atât obiectivul, cât şi dezvoltarea generală a zonei înconjurătoare din aria de impact a
accidentelor identificate. (Hărţile trebuie să aibă scara precizată; pot fi necesare hărţi la scări
diferite, în cazul anticipării unor efecte pe distanţă lungă).
Aceste hărţi trebuie să precizeze scopul utilizării terenului (de ex.: industrie, agricultură,
aşezări urbane, locaţii sensibile în ceea ce priveşte mediul înconjurător), locaţia celor mai
importante construcţii, elementele de infrastructură (de ex.: spitale, şcoli, alte amplasamente
industriale, reţele de autostrăzi şi căi ferate, staţii şi triaje, aeroporturi, porturi, etc.) şi căile de acces
spre şi de la obiectiv.
Destinaţia utilizării terenului care înconjoară unitatea poate depinde de formularea planului
oficial de utilizare a terenului din zona cu întindere mai mare.
Mai detaliat, trebuie furnizate informaţii relevante în această privinţă, referitoare la:
 zonele locuite (rezidenţiale) (de ex.: descrierea zonelor inclusiv densităţile de populaţie);
 obiective frecventate de publicul larg, puncte de întâlnire (regulate sau ocazionale), zone de
agrement (de ex.: plaje cu bazine de înot, zone în aer liber, etc.);
 construcţii publice sensibile (de ex.: şcoli, spitale, etc.);
 zone de conservare sau similare, vulnerabile din punct de verede ecologic, sau zone
sensibile (de ex.: utilizate pentru reproducerea unor anumite specii);
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utilităţi publice, posibil a fi afectate (de ex.: electricitate, gaz, telefon, apă, canalizare şi
instalaţiile de tratare, rezerve de apă subterană, etc.);
activităţi industriale externe obiectivului (de ex.: distanţa relativă, natura activităţii acestora,
limitele pe care le pot impune în privinţa accesului în situaţii de urgenţă sau infrastructura,
etc.);
căile de trafic şi centrele majore de transport (de ex.: străzi, căi ferate, căi navigabile,
porturi, aeroporturi, staţii de triaj, etc.).

Având în vedere că mediul natural al unui obiectiv poate prezenta surse de potenţial pericol şi
poate influenţa evoluţia şi consecinţele unui accident, titularul activităţii trebuie să furnizeze date
referitoare la descrierea acestor factori relevanţi de mediu. Acest tip de date include, în general:
a) date meteorologice, cum ar fi:
 nivelul mediu şi maxim al precipitaţiilor (ploaie, zăpadă, grindină);
 gravitatea furtunilor;
 probabilitatea apariţiei fulgerelor;
 indici sau valori de umiditate, ceaţă, îngheţ;
 vânturile (valori de direcţie, viteză);
 clasele de stabilitate;
 temperaturile maxime şi minime înregistrate,
b) date geologice, hidrologice şi hidrografice ale locaţiei, cum ar fi:
 contextul geologic general;
 tipul şi condiţia solului/subsolului;
 date seismice;
 inundaţii (inclusiv apa care se scurge în urma unei viituri, provocate de ploaie) şi
probabilitatea unei alunecări de teren,
c) şi alţi factori naturali specifici locaţiei, cum ar fi:
 distanţa faţă de apele de suprafaţă şi subterane pentru locaţie;
 calitatea apei şi utilizările ei;
 date despre mediul marin şi de coastă;
 zone de mediu de interes special, ca de exemplu: zonele naturale protejate, speciile protejate
de faună şi floră, ecosistemele sensibile, zonele de o frumuseţe naturală remarcabilă, etc.
Schema generală a obiectivului
Schema generală a obiectivului şi a instalaţiilor relevante ale acesteia trebuie ilustrată clar, cu
ajutorul unor planuri reprezentate la scară adecvată. Diagrame relevante şi/sau poze ale unor
secţiuni speciale sau ale utilajelor trebuie reprezentate la o scară corespunzătoare mai mare.
Planul general trebuie să identifice, în mod corespunzător, instalaţiile şi alte activităţi ale
obiectivului, incluzând:
 principalele unităţi de depozitare;
 instalaţiile de proces;
 locaţia substanţelor periculoase şi cantităţile acestora;
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echipamentul relevant (inclusiv vasele şi conductele);
spaţierea instalaţiilor şi a principalelor secţii;
utilităţile, serviciile şi echipamentul intern de infrastructură;
locaţia sistemelor-cheie de reducere;
locaţia clădirilor ocupate (indicând numărul de persoane posibil a fi prezente);
alte unităţi, dacă prezintă importanţă pentru concluziile raportului de securitate.

B. Identificarea instalaţiilor şi a celorlalte activităţi ale obiectivului, care pot prezenta pericol
de accident major
Instalaţiile unui obiectiv care trebuie supuse analizei riscului, trebuie să poată fi alese printr-o
metodă de selecţie. Selecţia poate urmări utilizarea metodelor de catalogare sau a criteriilor prag
pentru substanţele periculoase sau alte metode adecvate. SMS-ul trebuie să prevadă obiectivele
necesare şi elementele fundamentale de abordare.
Acele instalaţii, care nu au fost selectate în urma analizei preliminare, nu vor fi considerate ca
reprezentând un element esenţial al raportului de securitate. Din acest motiv, această parte a analizei
este sensibilă, într-un mod mai special, în ceea ce priveşte rezultatul studiului raportului de
securitate (vezi şi III/A).
Rezultatul acestui proces de selecţie ar trebui indicat într-o formă separată, în cadrul
raportului de securitate, ca de exemplu: lista instalaţiilor şi activităţilor de interes sau o indicaţie
specifică pe hărţile corespunzătoare.
C. Descrierea zonelor unde se poate produce un accident major
Această problemă este dezbătută, de asemenea, în secţiunile II/A şi IV/B, şi poate fi
demonstrată în cadrul acestor părţi.
III.

Descrierea instalaţiei

A. descrierea principalelor activităţi şi produse ale acelor părţi ale obiectivului, care sunt importante
din punct de vedere al securităţii, al surselor de risc de accidente majore şi al condiţiilor în care un
asemenea accident major poate avea loc, precum şi descrierea măsurilor de prevenire propuse;
B. descrierea proceselor, în special a metodelor de exploatare;
C. descrierea substanţelor periculoase:
1. inventarul substanţelor periculoase, care include:
- identificarea substanţelor periculoase: denumire chimică, număr CAS, denumire conform
nomenclaturii IUPAC,
- cantitatea maximă de substanţe periculoase prezente sau posibil a fi prezente;
2. caracteristicile fizice, chimice, toxicologice şi indicarea pericolelor, atât imediate, cât şi
întârziate, pentru sănătatea populaţiei şi calitatea mediului înconjurător;
3. comportarea fizică şi chimică în condiţii normale de utilizare sau în condiţiile preconizate ale
unui accident.
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A/B Instalaţii periculoase, activităţi şi procese
În raportul de securitate ar trebui furnizate suficiente informaţii pentru a permite autorităţii
competente să evalueze caracterul potrivit al controalelor la locul de muncă sau prevăzute la
instalaţiile identificate în procesul de diagnosticare. Se poate face referinţă la alte documente, mai
detaliate, disponibile autorităţii la cerere şi/sau la locul de muncă (“documentele fundamentale”
menţionate deja în secţiunea referitoare la SMS).
Nu este nevoie ca raportul de securitate să conţină informaţii detaliate referitoare la
caracteristicile structurale şi la alte date de proiectare a instalaţiei de depozitare sau de proces, care
manipulează substanţe periculoase ci numai descrieri sumare, care să acopere anumite teme
relevante precum:
 Alegerea materialelor importante pentru siguranţă;
 Fundaţii;
 Proiectarea echipamentului sub presiune şi temperatură mare şi reazemele lor;
 Mărime;
 Stabilitate (calcule statistice, condiţii şi capacitatea terenului de suportare a greutăţii);
 Proiectare versus evenimente externe.
Unde echipamentul este construit la un standard anume, acest standard ar trebui să fie numit,
împreună cu data sa şi cu o indicaţie a valabilităţii pentru scopul pentru care este acolo unde acestea
un sunt evidente.
Partea descriptivă a raportului de securitate cu privire la secţiunile relevante pentru securitatea
obiectivului (instalaţiile periculoase identificate) ar trebui să ofere în principal o prezentare în linii
generale a procedurilor pentru o exploatare sigură în toate fazele procesului, ceea ce include:
a) măsuri pentru exploatări (e.g. funcţionare normală, oprire şi pornire, operări excepţionale,
proceduri de urgenţă şi de siguranţă);
b) precauţii specifice pe timpul depozitării, transportului şi manipulării din cauza proprietăţilor
specifice ale substanţei (e.g. protecţie împotriva vibraţiilor sau a umidităţii ambiante).
Identificare:
O analiză preliminară ar trebui să identifice secţiunile relevante pentru securitatea instalaţiei.
Aceste secţiuni (instalaţii) sunt de obicei caracterizate prin cantitate şi proprietăţile intrinseci ale
substanţelor periculoase şi/sau procesele implicate şi astfel, constituie părţile instalaţiei care cer o
analiză mai detaliată a pericolelor. Analiza poate fi realizată folosind o varietate de metode de
diagnosticare a pericolelor.
În aceasta privinţă, raportul de securitate ar trebui să conţină o descriere detaliată a secţiunilor
relevante pentru siguranţă şi a sistemelor şi componentelor care sunt importante pentru siguranţă.
Această descriere ar trebui să permită o identificare uşoară a:
 acelor părţi ale procesului sau instalaţiei care conţin substanţe periculoase şi locaţia lor;
 acelor părţi ale obiectivului care implică procese periculoase;
 elementelor care servesc funcţiilor relevante pentru siguranţă, i.e. măsuri de prevenire,
control şi minimalizare;
 elemente capabile să dea naştere unui accident major;
 inter-relaţiei între diferitele instalaţii / părţi de instalaţii.
Descriere:
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Descrierea activităţilor periculoase (procese/depozitare) şi a părţilor echipamentului vor
indica scopul şi trăsăturile de bază ale operaţiilor înrudite în cadrul obiectivului, care sunt
importante pentru siguranţă şi pot fi surse de riscuri majore. Aceasta ar trebui să acopere:
a) funcţionări de bază;
b) reacţii chimice, conversii fizice şi biologice şi transformări;
c) depozitare temporară pe amplasament;
d) alte activităţi care au legătură cu depozitarea i.e. încărcare-descărcare, transport incluzând
conductele, etc.;
e) evacuare, retenţie, refolosire şi reciclare sau depozitare a reziduurilor şi a deşeurilor
incluzând evacuarea şi tratarea gazelor arse;
f) alte faze ale procesului, în special operaţii de tratare şi procesare.
C. Substanţe periculoase
Raportul de amplasament ar trebui să ofere informaţii referitoare la tipul şi cantitatea
substanţelor periculoase la care se aplică Directiva în cadrul obiectivului. Substanţele pot fi
încadrate în oricare din categoriile următoare:
 materii prime;
 produse intermediare;
 produse finite;
 produse secundare, deşeuri şi produse auxiliare;
 produse formate ca rezultat al pierderii controlului asupra proceselor chimice.
Pentru substanţele periculoase eligibile, datele care trebuie furnizate ar trebui să includă:
a) tipul şi originea substanţei (i.e. număr CAS, denumire IUPAC, denumire comercială,
formulă empirică, compoziţia chimică, gradul de puritate dacă este relevant, cea mai
importantă contaminare, etc.)
b) proprietăţi fizice şi chimice (i.e. temperature şi presiuni caracteristice, concentraţie şi faze la
condiţii normale şi la începutul condiţiilor anormale, date de echilibru şi curbe de operare
dacă sunt relevante, proprietăţi termodinamice şi de transport, date privind schimbările de
fază, puncte de inflamabilitate, temperaturi de aprindere, inflamabilitatea substanţelor
solide, temperaturi de aprindere spontană, limite de explozie, date de stabilitate termică, date
privind reacţiile şi coeficienţii lor, descompunere, etc.);
c) caracteristici toxicologice, de inflamabilitate şi explozive (i.e. toxicitate, persistenţă, efecte
iritante, efecte pe termen lung, efecte sinergistice, simptome de avertizare, efecte asupra
mediului, date ecotoxice, etc.)
d) caracteristicile substanţei la pierderea controlului asupra procesului sau condiţiilor de
depozitare (e.g. informaţii privind posibile transformări în substanţe noi cu alte proprietăţi
de toxicitate, degradabilitate, etc.)
e) altele (e.g. caracteristici privind coroziunea având legătură mai ales cu materialul
containerului, etc.);
ultimele două numai când sunt relevante pentru concluziile raportului de securitate sau când
sunt se face referire la ele în mod special acolo.
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Unele informaţii pot fi regăsite în fişele tehnice de securitate (incluzând concentraţii maxime
de lucru permise, referinţe la ghiduri privind sănătatea la locul de muncă, metode şi mijloace de
detectare a prezenţei lor la locul de muncă şi/sau în cazul pierderii containerului, etc.). Datele
privind niveluri prag de emisii accidentale pot fi luate din literatură, recomandări naţionale sau
studii dedicate.
IV. Identificare şi Analiza Riscurilor de Accidente şi Metode de Prevenire
A. descriere detaliată a scenariilor accidentelor majore posibile şi probabilitatea lor sau
condiţiile în care apar, incluzând un rezumat al evenimentelor care ar putea juca un rol în
declanşarea fiecăruia dintre aceste scenarii, cauzele fiind interne sau externe instalaţiei;
B. evaluarea mărimii şi gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate, incluzând
hărţi, imagini, sau după cum este potrivit, descrieri echivalente, arătând zonele care sunt
predispuse la a fi afectate de acele accidente, obiect al prevederilor Articolelor 13(4) şi 20;
C. descriere a parametrilor tehnici şi a echipamentului folosit pentru siguranţa instalaţiilor.
Introducere
Principalele elemente în orice proces de analiză a riscului sunt după cum urmează:
 identificarea pericolelor;
 selectarea scenariului privind accidentul;
 evaluarea probabilităţii scenariului;
 evaluarea consecinţelor scenariului;
 ierarhizarea riscurilor;
 fiabilitate şi disponibilitate a sistemelor de siguranţă
Referitor la identificarea pericolelor, există o gamă de instrumente pentru evaluări sistematice,
care sunt selectate în funcţie de complexitatea cazului individual. Mai mult, nivelul de detaliu cerut
depinde de utilitatea preconizată a a raportului de securitate. Părţi esenţiale din identificarea
pericolelor sunt indicaţii referitoare la metodele de identificare folosite, domeniul de analiză şi
constrângerile asociate. Identificarea pericolelor este urmată de o desemnare a scenariilor cu
accidente de referinţă care constituie baza pentru a determina dacă măsurile de siguranţă actuale sau
prevăzute sunt adecvate.
Pentru evaluarea probabilităţii şi consecinţelor scenariilor, care reprezintă paşi esenţiali în
procesul de analiză a riscurilor, pot fi urmate abordări destul de diferite. Aceste evaluări fac uz de
metodologii care sunt în general subîmpărţite în diferite categorii, în special:
 calitative - (semi)cantitative şi
 deterministe – probabilistice.
Calitativă / (semi)Cantitativă:
Probabilitatea de apariţie şi consecinţele unui scenariu de accident major pot fi evaluate fie:
 în termeni calitativi folosind categorii, de exemplu deosebit de probabil până la extrem de
improbabil pentru probabilitate, şi de la extrem de grav până la neglijabil pentru consecinţe
sau
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în termeni (semi) cantitativi prin furnizarea de cifre (e.g. evenimente pe an, număr de
accidente pe an).
În general, alegerea fie a abordării calitative fie a celei cantitative este puternic influenţată de
filozofia specifică a culturii siguranţei în cadrul fiecărui Stat Membru. Mai mult, se bazează pe
nivelul informaţiilor detaliate şi al datelor disponibile şi pe nivelul rigorii şi încrederii cerute pentru
acceptul reglementativ. Este probabil ca profunzimea şi tipul evaluării riscului să fie proporţionale
cu natura pericolelor de accident major prezentate de amplasament, cu mărimea posibilei pagube,
cu complexitatea procesului şi activităţilor şi cu dificultatea în deciderea şi justificarea caracterului
adecvat al măsurilor de control al riscului adoptate. Natura mai simplă a abordării calitative este că
poate să funcţioneze numai ca un indicator al riscului şi nu constituie caracterizarea sa numerică.
Costurile de urmare a unei analize cantitative detaliate sunt, oricum, mult mai mari şi trebuie să fie
apreciate în raport cu posibilele beneficii. În plus, pentru multe situaţii, găsirea datelor corecte şi de
încredere pentru a realiza o analiză cantitativă completă poate fi foarte dificilă. În această situaţie,
adoptarea unei abordări etapizate ar putea fi o strategie rezonabilă. O astfel de abordare începe de
obicei cu o evaluare calitativă la un nivel al sistemului/instalaţiei care este folosit apoi ca proces
iniţial de diagnosticare. Odata realizată această evaluare, rezultatele ar trebui să fie analizate pentru
a decide daca ar fi benefică o analiză cantitativă mai amănunţită.
În unele situaţii, procesul de selectare a scenariilor pentru o analiză a riscului ia în
considerare, în mod implicit, probabilitatea de derulare a unui anumit scenariu (cu un principiu
general asupra considerării în contextul consecinţelor; i.e. considerarea unor scenarii foarte
improbabile dar cu consecinţe foarte mari). De exemplu, când cauza (evenimentul) declanşatoare/
declanşator este considerată foarte improbabilă, scenariul ar putea fi considerat ca non-credibil şi
astfel neluat în seamă pentru analiză ulterioară. Această abordare particulară este, de asemenea, un
tip de abordare calitativă.
Pentru evaluarea consecinţelor, practica normală sugerează că, anumite consideraţii
cantitative sunt de fapt indispensabile (e.g. limite prag, curbe de izorisc, etc.), mai ales în cazul
scenariilor cu riscuri/consecinţe mari. Acest lucru este deseori necesar pentru activităţi asociate cu
planificarea de urgenţă şi planificarea teritorială.
Deterministă/Probabilistică:
Distincţia în această privinţă este mai greu de definit. Deşi definiţiile sunt larg folosite în mai
multe domenii de inginerie, aceste definiţii depind în mare măsură de aplicarea specifică şi nu există
întotdeauna o înţelegere coerentă a lor.
În contextul analizei pentru siguranţă împotriva accidentelor majore, sensul abordării
probabiliste este relativ clar, şi este asociat cu o evaluare care ia în considerare, în mod explicit,
probabilitatea şi consecinţele unor episoade de accidente posibile într-o manieră integrată.
Abordarea deterministă este în general asociată cu evaluarea siguranţei obiectivului în ceea ce
priveşte consecinţele unui subset limită, pre-stabilit de episoade cu accidente. În acest sens,
abordarea deterministă presupune că un scenariu a fost selectat şi că se cunosc deja toate datele
referitoare la acesta. Ca şi cu anumite abordări calitative, incertitudinea asociată cu probabilitatea
apariţiei este luată în considerare în mod implicit în procesul de selecţie a scenariului. Totuşi, nu
este luată în considerare în procedura efectivă de evaluare. În partea cea mai importantă,
incertitudinea este luată în considerare prin introducerea unor factori de siguranţă.
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În mod normal, procedurile de decizie pe baza abordării deterministe consumă mai puţin timp
şi sunt mai potrivite pentru multe cazuri. Această abordare ar putea fi, în mod sigur, considerată ca
acceptabilă pentru toate sistemele/instalaţiile care nu sunt caracterizate printr-un grad ridicat de
complexitate.
Abordarea deterministă este de obicei asociată cu criteriile de decizie bazată pe consecinţe şi
este, de asemenea, extrem de asociată cu folosirea termenilor calitativi, în timp ce abordarea
probabilistică se asociază mai mult cu elemente cantitative şi este văzută ca o metodologie „bazată
pe risc”.
Următorul tabel prezintă o idee generală asupra diferenţelor principale dintre cele două
categorii de abordări, fără a avea pretenţia că oferă o definiţie unică şi completă a elementelor
implicate:

Criterii de decizie
Evenimente declanşatoare

Descrierea avariei
Conduita operatorului

Caracterizarea analizei
Aprecierea incertitudinii

Abordarea
deterministă
(„bazată pe consecinţe”)
Consecinţe (avarii, pagube,
etc. exprimate
în
cifre
absolute)
Evenimente
pre-selectate;
evenimentele în afara acestei
liste închise nu sunt luate în
considerare
O singură avarie postulată
Considerare
calitativă
în
funcţie de caz

Abordarea
probabilistică
(„bazată pe risc”)
Risc de avarii, pagube, etc.
Caută să ia în considerare toate
evenimentele relevante posibile
în cadrul procedurii

Mai multe avarii postulate
Erorile
de
diagnosticare/execuţie
sunt
luate în considerare numeric
„Conservativă”
(principiul Caută să fie cât mai realistă
preventiv)
posibil
„Factor de siguranţă” fix Evaluare numerică a riscului
(valoare discretă)
(distribuţia valorilor)

Metodologiile folosite în prezent în diferitele State Membre nu intră întotdeauna într-una
dintre aceste două categorii generale, dar ar putea aparţine unei combinaţii între cele două în funcţie
de pasul individual de analiză care este implicat. De exemplu, pentru unele metodologii, o abordare
deterministă poate fi folosită pentru selecţia scenariilor semnificative (abordarea „celui mai rău caz
posibil”) în timp ce o abordare probabilistă ar putea fi folosită pentru evaluarea eficienţei măsurilor
de siguranţă şi pentru definirea unei strategii de reducere a riscului. În mod special unele
consideraţii referitoare la evenimente declanşatoare rare (e.g. atacuri intenţionate) sau forme
specifice de consecinţe (e.g. de mediu) ar putea fi supuse numai unei descrieri calitative.
Pot fi făcute şi alte distincţii posibile între metodologiile existente şi acestea diferă de la
distincţia strictă calitativă/cantitativă sau deterministă/probabilistică. De exemplu, în unele
metodologii, riscul de la diferitele surse/cauze este de obicei adunat pentru a evalua riscul total
(abordarea riscului cumulat, e.g. QRA). În acest caz, eficacitatea măsurilor este evaluată ca întreg şi
reducerea riscului este obţinută printr-un studiu al sensibilităţii. La alte metodologii, analiza este
efectuată prin luarea în considerare a fiecărui posibil eveniment declanşator pe rând împreună cu
scenariul rezultant al accidentului (abordarea riscului unic). În acest caz limita superioară a riscului
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este cea care rezultă de la cel mai mare risc individual. Această abordare permite efectului pe care îl
are fiecare măsură în parte, care a fost pusă în practică, pentru a preveni apariţia unui accident
major şi a limita consecinţele sale.
A. Descrierea scenariilor accidentelor majore, a cauzelor declanşatoare şi a condiţiilor în care
acestea au loc
Aşa cum se defineşte în capitolul introductiv şi cum se tratează în mod explicit în Anexa II,
partea IV/A, raportul de securitate va demostra caracterul adecvat al măsurilor luate prin
identificarea sistematică a scenariilor posibilelor accidente majore şi a evenimentelor (cauzelor lor
declanşatoare). De obicei, scenariile se bazează pe presupunerea pierderii containerului de siguranţă
(PCS). Totuşi, nu toate scenariile sunt neapărat de tipul PCS, e.g. auto-descompunere, izbucnirea
ulterioară a unui incendiu sau a unei explozii pot fi, de asemenea, relevante în astfel de cazuri.
O abordare structurată la selecţia scenariilor este un pas crucial al analizei în ansamblu.
Raportul de securitate ar trebui, deci, să scoată în evidenţă principiile şi procedurile urmate (SMS)
în determinarea scenariilor. Procedând astfel, evenimentele care sunt înregistrate în baza de date
referitoare la accidente, alertările de siguranţă şi literatura asemănătoare trebuie să fie revăzute
atunci când se întocmeşte lista scenariilor iar lecţiile respective învăţate trebuie să fie incluse.
Un scenariu al unui accident major făcut în scopul raportului de securitate descrie de obicei
forma de pierdere a containerului specificată prin tipul său tehnic e.g.:
 fisurare a vasului
 fisuri pe conductă
 curgere a vasului, etc.
şi evenimentul declanşat, adică:
 incendiu
 explozie
 emisie de substanţă(e) periculoase
Diagrama „papion” poate fi folosită pentru a descrie scenariile cu accidente majore pentru a
include cauzele fundamentale:

C
A
U
Z
E

PCS

Măsuri

C
O
N
S
E
C
I
N
Ţ
E

Centrul diagramei reprezintă evenimentul pierderii containerului i.e. „evenimentul de vârf”.
Partea stângă înfăţişează cauzele globale posibile, care ar putea conduce la apariţia evenimentului
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de vârf. Barele verticale se referă la măsurile care sunt stabilite pentru a preveni emiterea de
substanţe periculoase prin includerea, de asemenea, de măsuri pentru a controla factorii de
extindere. Partea dreaptă a papionului descrie desfăşurarea posibilelor avarii care rezultă din
evenimentul de vârf. Barele verticale din partea dreaptă a papionului se referă la măsurile de
prevenire ca evenimentul de vârf să dăuneze oamenilor, mediului şi instalaţiilor. Astfel, ele sunt
instaurate pentru a controla emisiile şi posibilii factori de extindere şi pentru a limita consecinţele
acestora (e.g. bunds, echipament rezistent la explozie, sisteme de protecţie împotriva incendiilor,
etc.).
Următoarea listă non-exhaustivă prezintă cele mai relevante tipuri de evenimente care descriu
consecinţele urmării evenimentului de vârf (avaria):
 pool fire
 incendiu fulger
 incendiu la rezervor
 jet de foc
 ENV (explozie a norului de vapori)
 Nor toxic
 EELF (explozie expansivă a lichidului în fierbere)
 Poluarea solului/aerului/apei
Un lucru de notat este faptul că aceste evenimente pot avea loc în
 Unităţi de proces
 Unităţi de depozitare
 Conducte
 Unităţi de încărcare/descărcare
 Transportul substanţelor periculoase pe amplasament.
Substanţele periculoase pot fi prezente în diferite stări fizice (temperatură, presiune, formă
agregată). Raportul de securitate trebuie să demonstreze că, dintre aceste elemente de scenarii
posibile, au fost alese scenariile relevante.
Selecţia poate urma strategii precum:
 Probabilitatea evenimentului
 Consecinţe
 Cât de cuprinzător sau de reprezentativ este scenariul.
Scenariile cu accidente majore pot servi diferitor scopuri, de exemplu:
1. Pentru a demonstra că, în practică, un anume scenariu nu mai prezintă pericol de accident
major datorită măsurilor existente;
2. Pentru a demonstra că anvergura efectelor unui anume scenariu a fost limitată datorită
măsurilor de protecţie existente;
3. Pentru a demonstra eficienţa şi eficacitatea măsurilor de diminuare instaurate;
4. pentru a stabili dacă activitatea ar trebui să fie considerată ca fiind de neacceptat;
5. pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri ulterioare de diminuare, care sunt relevante, în
mod specific, în cadrul raportului de securitate.
Pentru scopurile 1 sau 2 este necesar să se ia în considerare cauzele posibilului accident, cele
mai relevante dintre acestea fiind menţionate mai jos:
Cauze operaţionale sunt determinate conform metodologiei alese; cel puţin următoarele ar trebui
luate în considerare:
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limitele parametrilor procesului fizic şi chimic
pericole în timpul modurilor specifice de operare (i.e. pornire/oprire);
avarii la container;
avarii şi defecte tehnice ale echipamentului şi sistemelor;
efecte de expulzare de la alte echipamente;
factori umani care implică exploatarea, testarea şi întreţinerea;
incompatibilitate şi contaminare chimică;
surse de aprindere (încărcare electrostatică, etc.)

Cauzele interne pot fi asociate incendiilor, exploziilor sau emisiilor de substanţe periculoase la
instalaţii în cadrul obiectivului pe care raportul de securitate îl acoperă şi care afectează alte
instalaţii conducând la o întrerupere a exploatării normale (e.g. ruptura unei conducte de apă într-un
turn de răcire, ducând astfel la o întrerupere în capacitatea de răcire pe amplasament).
Cauzele externe de luat în considerare sunt în principal:
 Impactul accidentelor (e.g. incendiu, explozii, emisii toxice) asupra obiectivelor învecinate
(efecte Domino) şi activităţilor părţilor terţe şi reţelelor de transport
 Transportul substanţelor periculoase în afara amplasamentului (e.g. drumuri, căi ferate,
conducte, transport naval, arzătoare de ulei sau de gaze, aer, etc.).
 Interdependenţă funcţională cu instalaţiile activităţilor învecinate;
 Conducte şi alte utilităţi comune;
 Reţele şi centre de transport (e.g. drumuri publice, căi ferate şi aeroporturi în apropierea
instalaţiei şi/sau obiectivului);
 Surse de pericole naturale e.g. precipitaţii (extreme), vânt, furtuni, fulgere, inundaţii,
alunecări de teren, activitate seismică, etc. (Pericol Natural Declanşator de Dezastre
Tehnologice – PNDDT);
Siguranţa instalaţiei
Efectul posibilelor atacuri teroriste care ar putea afecta siguranţa instalaţiei ar trebui să fie de
asemenea luat în considerare.
Alte cauze ale accidentelor pot fi asociate proiectării, construcţiei şi managementului siguranţei;
aceste cauze pot viza de asemenea managementul ciclului de viaţă al instalaţiei, echiparea,
dezafectarea, modificările echipamentului sau procesului, sistemul de permise de muncă,
întreţinere, etc.
„Evenimentul de vârf” şi cauzele asociate constituie ceea ce se numeşte deseori „arborele
avariilor” sau partea stângă a „papionului”. În imaginea de mai jos, acesta este prezentată în formă
schematică:
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internă

Exemplul arată un eveniment ipotetic „nerestricţionat”. Pentru a decide asupra probabilităţii
scenariului, de obicei se iau în considerare eficienţa măsurilor tehnice şi „măsurile” de intervenţie
umană.
O tipologie globală a măsurilor ar putea face distincţie între acelea care sunt (funcţionează)
permanent, în mod independent de stadiului procesului (toate măsurile pasive sunt permanente) şi
acelea care sunt activate de stadiul procesului. Al doilea tip de măsuri menţionate pot fie să
dezactiveze acţiuni (sisteme de blocarea, prevenirea anumitor acţiuni de la a fi îndeplinite, e.g.
învelişuri pentru exploatarea sigură a proceselor) sau să iniţieze una sau mai multe acţiuni (e.g.
deschiderea unei supape de siguranţă sau oprirea de urgenţă).
Măsurile activate necesită întotdeauna o secvenţă de detectare- diagnostic- acţiune. Folosirea
hardware-ului, software-ului şi a acţiunilor umane precum construirea blocurilor, în mod individual
sau în combinaţie, pot realiza această secvenţă.
O clasificare mult mai detaliata este următoarea:
A. Masuri pasive hardware (nu este necesar nici un mecanism in ceea ce priveste
securitatea; eg. un dig de retentie in jurul rezervorului, o ingradire pentru o retinere totala); masurile
pasive de hardware au un grad destul de mare de valabilitate.
B. Masuri active de harware (necesita o sursa externa de energie pentru a indeplini functia
de siguranta, dar opereaza fara implicarea omului, eg. opriri automate, sisteme de racire de urgenta).
C. Masuri pasive comportamentale (comportament ce consta in pastrarea distantei fata de
zonele delimitate, reţinere de la atingerea sau modificarea partilor instalatiei, iar acest
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comportament constituie el insusi o masura fara implicarea hardware-lui eg. pastrarea distantelor de
securitate, zonele interzise, zone in care fumatul este interzis)
D. Masuri active comportamentale (comportament ce consta in a actiona in moduri diferite
in momentul interactionarii cu parti periculoase din instalatie, iar acest comportament constituie el
insusi o masura fara implicarea hardware-lui, eg. evacuarea in cazul unei alarme de incendiu sau
unei alarme toxice, metode de munca sigure in cazul utilizarii substantelor chimice).
E. Masuri mixte, unde atat hardware-ul cat si comportamentul sunt implicate si unde, in
teorie, orice combinatie de A si/sau B cu C si/sau D este posibila, dar unde combinatia lui B cu D
este cea mai importanta, datorita faptului ca interactioneaza (eg. rutine de oprire cauzate de
avertizari).
Nu exista o abordare concreta in ceea ce priveste alegerea tipului de masuri ce ar trebui luate
in considerare pentru selectarea scenariilor sau masurilor pasive care sunt intotdeauna considerate a
fi eficiente. In principiu, hardware-ul active si masurile mixte pot fi luate si ele in considerare,
atunci cand se demonstreaza eficienta si increderea prin raportul de securitate. Decizia poate
depinde si de un cadru legal care necesita prezenta anumitor masuri. Interventia umana (=masuri
comportamentale) ca singurul mijloc de protectie nu este considerata ca fiind suficienta in acest
caz.
B. Evaluarea nivelului şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate
Evaluarea consecintelor accidentelor asupra oamenilor si mediului este esentiala in procesul
de evaluare a riscului, iar raportul de securitate ar trebui sa rezume si sa traga concluziile acestei
evaluari.
In cadrul unui raport de securitate, evaluarea consecintelor va fi folosita pentru doua tipuri
diferite de procese de decizie:
1. Evaluarea consecintelor constituie o parte indispensabila a evaluarii sistematice a riscului
avand drept scop identificarea si stabilirea masurilor de siguranta tehnice / organizatorice pentru
prevenirea accidentelor majore si pentru diminuarea consecintelor accidentelor, sau pentru
evaluarea eficientei si caracterului masurilor de protectie luate.
2. Evaluarea consecintelor descrie urmarile scenariilor specifice de accidente pentru a oferi
informatii in special pentru planificarea de urgenta externă si planificarea teritorială a terenului din
jurul obiectivelor. Rezultatele acestei evaluari ar trebui prezentate sub forma unor « harti, imagini si
descrieri»
Pentru primul tip de proces, evaluarea poate fi facuta numai intr-un mod calitativ, fara calcule
(in sensul strict, nu in sensul de « estimare ») ale efectelor. O astfel de abordare este adesea adoptata
pentru evaluarea caracterului adecvat al masurilor existente sau propuse sau masurilor de siguranta ;
pentru acest tip de abordare in situatii exceptionale (eg. daca masura este foarte scumpa) se va lua in
considerare o evaluare a consecintelor mult mai cuprinzătoare.
Daca evaluarea consecintelor are caracterul unui calcul mult mai complet este necesara o
procedura care are forma unui model detaliat. In general, modelarea consecintelor accidentelor
majore are la baza urmatoarele caracteristici:
• proprietatile fizice si periculoase ale substantelor in cauza (inflamabilitate, toxicitate, etc.)
• potential de emitere (radiatie termica, supra presiune)
• caracteristici ale emisiei (cantitate, etape, conditii, etc.) si
• conditiile meteo.

70
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 70/242

Baza unui astfel de model reprezinta un set specific de scenarii de referinta. In acest caz,
partea dreapta a acestui « papion » serveste ca punct de plecare. Masuri de evaluare pentru limitarea
consecintelor (= masuri de diminuare) sunt luate in considerare (masuri de diminuare pot fi
identificate si ca rezultat al evaluarii).
Urmatoarea imagine arata acesta parte a « papionului », numita de obicei « diagrama
evenimentelor ».
Rezultatele acestui exercitiu de modelare sunt exprimate in termeni de gravitate a
(potentialului) impactului. Pentru rapoartele de securitate, impactul potential este prin referire la
sanatatea populaţiei, desi putea fi prezente şi stricăciuni ale proprietăţii sau ale mediului.
Doua abordari majore sunt folosite pentru masurarea gravităţii impactului:
• curba de probitate a avariei
• pragurile fixe de avarie
Abordarea curbei de probitate ia in considerare impactul asupra unui receptor vulnerabil (eg.
o fiinta umana) in timp si relationeaza acest impact cu probabilitatea ca va avea loc o avarie
(psihologica sau materiala), dat fiind un nivel specific si timpul expunerii. În contrast, abordarea
pragurilor fixe leaga impacturi specifice, cum ar fi accidentele grave sau moartea, de un nivel
specific si de timpul de expunere. Pragurile sunt de obicei stabilite, folosind metode probabilistice,
ca niveluri la care sau deasupra carora se asteapta aparitia unor efecte particulare. Nivelurile prag
pentru evacuari accidentale de substante toxice, radiatie termica dinamica sau statica si supra
presiune au fost calculate de catre diverse grupuri de experti, inclusiv autoritati nationale si
asociatiile din industrie/ profesionale. Aceste niveluri sunt in general disponibile in publicatiile
tehnice sau in publicatiile inovatoare (inclusiv websiturile) ale organizaţiilor care le-au produs.
C. Descrierea parametrilor tehnici precum si a echipamentelor folosite pentru securitatea
instalatiilor
Parametrii tehnici si echipamentul folosit pentru siguranta sunt in stransa corelatie cu
evaluarea riscului. Acesta activitate este de obicei realizata impreuna cu identificarea scenariilor si a
evenimentelor initiatoare.
Raportul de securitate ar trebui sa cuprinda criterii generale (i.e. cea mai buna tehnologie
disponibila, o buna practică inginereasca, criterii cantitative de risc), ar trebui sa ofere motivul
pentru care o metoda de prezentare a fost aleasa in pofida unei alte metode si ar trebui sa descrie in
mod special urmatoarele:
- criteriile folosite pentru a decide gradul de redundanta, diversitate si separare cerut pentru
masurile de prevenire, control si diminuare;
- bazarea pe componente si sisteme si eficienta masurilor organizatorice;
- calcule functionale necesare pentru a confirma capacitatea masurilor de a face fata
accidentelor care isi au baza in proiectare (criterii de proiectare şi presupuneri privind
volumul in functie de buna practica inginereasca relevante; timpul şi ordinea in care
masurile devin eficiente in raport cu evolutia procesului/accidentului şi interfata ommasinarie, etc.);
- feedback de la masuri spre sistem ca un intreg ;
- declaratie de conformare cu reglementarile nationale relevante si codurile de practica
relevante
Masurile de prevenire, control si diminuare la o instalatie periculoasa pot sa contina:
-sistemul de control al procesului incluzand rezervele
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-sistemul de protectie impotriva exploziei si incendiilor
-dispozitive pentru limitarea marimii emisiilor accidentale, eg. sisteme de epurare, stropire cu
apa;
- ecrane de vapori, vase de colectare de urgenta, şi supape de siguranta în caz de urgenta;
-sisteme de alarma incluzand detectarea gazului;
-sisteme de oprire automata;
-sisteme inerte;
-aparatura infailibila ;
-ventilare de urgenta incluzand panouri de explozie;
-opriri rapide si alte proceduri de urgenta;
-precautii speciale impotriva actiunilor neautorizate legate de securitatea instalatiei
Alte detalii pot fi necesare pentru sectiile relevante de securitate odata cu evaluarea riscului
actual. Aceasta descriere ar trebui sa cuprinda o cantitate substantiala de date de la procesul tehnic.
Acest lucru poate sa includa:
a) diagrame ale procesului tehnologic, ale conductelor si aparatura (C&I) ;
b) modele ale cursului si utilajele/echipamentul necesar in cadrul proceselor ; inventarieri si
dimenisuni cheie ale containerelor si conductelor trebuie sa fie disponibile daca sunt
relevante;
c) conditiile de proces, i.e. presiune, temperatura, concentratie (intervalele de exploatare
sigura) si orice proprietati de transport si termodinamice relevante ai pasilor succesivi ai
procesului cum ar fi :
- cursul maxim si normal, consumul de reactanti, productia de produsi intermediari/finalisecundari (in intregime si greutatea mases substantei);
- cantitati medii sau tipice posibile in mod normal sau accidental posibil a fi prezente,
depozitate sau in proces ;
- conditiile de formare a produselor-derivate si produse in urma accidentelor neprevazute ;
- conditionarea produselor finale ;
d) aparatura, sisteme de control/alarma si alte sisteme de siguranta ;
e) informatii cantitative si calitative relevante despre energie si transportul in masa in cadrul
proceselor, i.e. balante de materiale si energie :
- la o functionare normala
- in perioadele de pornire sau oprire
- in cadrul functionarilor anormale
f) conditii de proces caracteristice si parametrii starii substantelor (temperatura, presiune,
concentratie, pierdere prin evaporare, etc)
V. MASURI DE PROTECTIE SI INTERVENTIE PENTRU A LIMITA CONSECINTELE
UNUI ACCIDENT
A.
descrierea echipamentului instalat in cadrul instalatiei pentru limitarea
consecintelor accidentelor majore
B.
organizarea alertarii si interventiei
C.
descrierea resurselor mobilizabile, interne sau externe
D.
rezumatul elementelor descrise la A, B si C de mai sus necesare pentru elaborarea
Planului de Urgenta Interna realizat in conformitate cu Articolul 11
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Raportul de securitate ar trebui sa includa informatii care identifica orice masuri cheie de
diminuare rezultate din analize necesare limitarii consecintelor accidentelor majore, asa cum s-a
mentionat in Anexa II, partea V din cadrul Directivei, si anume:
-descrierea echipamentului instalat in cadrul instalatiilor pentru a limita consecintele accidentelor
majore
- organizarea alertarii si interventiei
-descrierea resurselor care pot fi mobilizabile, interne sau externe
-rezumatul elementelor descrise mai sus, necesare elaborarii planului de urgenta interna.
Este foarte important sa existe o legatura bine delimitata intre consecintele scenariilor
identificate in sectiunea IV si masurile de protectie si interventie pentru limitarea consecintelor unui
accident.
A. Descrierea echipamentului
Ar trebui oferita o descriere a echipamentului instalat in cadrul instalatiei pentru limitarea
consecintelor accidentelor majore. Aceasta lista ar trebui sa includa o descriere adecvata a
circumstantelor in care echipamentul urmeaza sa fie folosit.
B. Organizarea alertarii si a interventiei
Organizarea in caz de alerta si interventie ar trebui descrisa in mod adecvat. Aceasta descriere
ar trebui sa contina:
-organizarea, responsabilitatile si procedurile pentru reactia de urgenta;
-instruire si informatii pentru angajati si echipe de interventie urgenta ;
-activarea avertizarilor si alarmelor pentru personalul de pe amplasament, autoritatile externe,
instalatiile invecinate si unde este necesar pentru alarmarea publicului;
-identificarea instalatiilor care necesita protectie sau interventii de salvare;
-identificarea traseelor de salvare, refugii in caz de urgente, cladiri pentru adapostire si centre de
control;
- prevederi in cazul proceselor de oprire, utilitati si instalatii care pot agrava consecintele.
C. Descrierea resurselor care pot fi mobilizate
Raportul ar trebui sa contina o descriere adecvata a tuturor resurselor relevante care vor trebui
sa fie mobilizate in eventualitatea unui accident major. Acest raport ar trebui sa includa:
-activarea interventiei de urgenta externa si coordonarea cu interventiile interne;
-acorduri de ajutor reciproc cu operatorii invecinati si mobilizarea resurselor externe
-resurse disponibile pe amplasament sau pe baza de acord (tehnice, organizatorice, informationale,
prim ajutor, servicii medicale specializate, etc).
D. Sumarul elementelor necesare pentru intocmirea unui planului de urgenta interna
Raportul ar trebui sa includa un rezumat al elementelor descrise mai sus necesare pregatirii
planului de urgenta interna in caz de accidente majore sau pentru conditii care se intrevad care ar
putea fi importante in izbucnirea un accident major. Ar fi necesar sa se includa sau sa se faca
referinta la planul de urgenta interna facut in conformitate cu Articolul 11 din cadrul Directivei.
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Rezumat: Raportul de securitate ar trebui sa prezinte rezultatele si
argumentele analizei si evaluarii riscurilor. Raportul de securitate s-ar
putea referi la documente disponibile privind analiza pericolelor si
evaluarea riscului efectuate. Documentele care contin informatii
despre presupunerile facute ar trebui mentionate clar.
Scenariile accidentelor identificate, consecintele lor si probabilitatea si
evenimentele declansatoare identificate ar trebui documentate in mod
clar astfel incat sa poata fi folosite pentru pregatirea bazei proceselor
ulterioare de decizie (eg. planificarea de urgenta externa si planificarea
urbanistica).

De reţinut

Întrebări de verificare:
1. Enumeraţi principalele elemente ale unui raport de securitate.
2. Elaboraţi un raport de securitate pentru un studiu de caz ales.
Test
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CAPITOLUL 5
IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA HAZARDELOR TEHNOLOGICE
5.1. Proprietăţile substanţelor chimice cu efect periculos importante în studiile de risc
Noţiunea de hazard este legată de natura şi proprietăţile materialelor care se vehiculează în
procesele de fabricaţie (stări de agregare, temperaturi, presiuni, presiuni de vapori, puncte de
fierbere, solubităţi, alte proprietăţi fizico-chimice), de toxicitatea şi reactivitatea substanţelor, de
acţiunea transferului acestor substanţe în mediu (în sol, ape şi aer), de pericolul de incendii şi
explozii. Astfel, se poate realiza o clasificare a sistemelor de materiale hazarduoase. În acest
capitolul se vor trata succint probleme legate de hazardurile privind toxicitatea, pericolele de
incendii şi explozii şi o clasificare sumară a materialelor hazarduoase după normele DOT
(Departamentul de Stat pentru Transporturi al Statelor Unite). Vor fi prezentaţi indicii de risc
utilizaţi în literatura specifică.
Pentru elaborarea unui studiu aprofundat de analiză a hazardurilor şi riscurilor, trebuie
verificate următoarele proprietăţi:
Tabel 5.1: Proprietăţile substanţelor periculoase (Mannan, 2005):
Structură moleculară
Proprietăţi
Punctul de îngheţ
generale
Presiunea de vapori, Temperatură de fierbere
Presiune critică, temperatură, volum
Densitatea vaporilor, căldură specifică, vâscozitate, conductivitate termică
Densitatea lichidului, căldură specifică, vâscozitate, conductivitate termică
Căldura latentă de vaporizare
Constant dielectric, conductivitate electrică
Inflamabilitate Limite de inflamabilitate
Punctul de explozie
Temperatură de autoaprindere
Energie minimă de aprindere
Supraîncălzire
Coroziv pentru materiale de construcţie
Coroziune
Incompatibilitate cu alte materiale
Caracteristici de polimerizare
Polimerizare,
Caracteristici de descompunere şi de hidroliză
descompunere
Impurităţi în materialele utilajelor şi în substanţă
Impurităţi
Reacţii, explozii Căldura de formare, descompunere, combustie
Stabilitate termică
Rezistenţă la impact
Hazarduri potenţiale de energie
Valori limită de expunere
Toxicitate
LC50 şi LD50
Efectele expunerii (inhalare, ingerare, contact cu pielea, contact cu ochii)
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Radioactivitate

Efectele expunerii pe termen lung cu cantităţi mici
Valori limită de avertisment (limită de miros)
Limite de radiaţii
Particule α, β, γ

a) Toxicitatea materialelor
O clasificare a Comunităţii Europene împarte substanţele periculoase în:
 cu toxicitate acută: foarte toxice, toxice, dăunătoare, corozove, iritante;
 cu proprietăţi toxice specifice: alergice, cancerigene, cu efect asupra reproducerii, cu efect
genetic;
 cu proprietăţi fizico-chimice specifice: extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile,
oxidante, explozive;
 cu impact dăunător asupra mediului (Ozunu, Anghel, 2007).
Primele două categorii de substanţe toxice au efect direct dăunător asupra sănătăţii. Ultimele
două tipuri acţionează indirect asupra omului. Căile de pătrundere în organism sunt: oral (prin gură,
direct în stomac); dermic (prin piele) şi inhalare (prin organele respiratorii).
Acţiunea dăunătoare începe la prezenţa în cantităţi mici a substanţelor în corp, iar la cantităţi
mari se poate produce moartea individului. Indicatoarele cele mai des utilizate pentru stabilirea
toxicităţii substanţelor sunt:
 doza letală medie - LD50: doza la care jumătate din populaţia experimentală de animale (sau
populaţia umană, în cazul în care au fost înregistrate accidente cu decese umane) moare.
Indicele LD50 oral şi dermal este dat în mg (miligrame) de substanţă per kilogram corp
animal la o administrare;
 concentraţia letală medie - LC50: concentraţia pentru inhalare este măsurată în miligrame de
substanţă per litru de aer respirat sau în părţi volumice per milion – ppm (timpul de
expunere diferă în funcţie de toxicitatea substanţei);
 concentraţia imediat periculoasă pentru viaţă şi sănătate – IDLH: concentraţia pentru
inhalare la care apar efecte ireversibile asupra sănătăţii.
Aceste limite de concentraţii sunt folosite ca şi indicatoare atât în legislaţia europeană cât şi în
Statele Unite ale Americii.
Comunitatea Europeană a stabilit în Directiva 67/548/EEC limite de toxicitate pentru o serie
de substanţe după mai multe categorii, prezentate în tabelul 2.3. Fiecare tip de pericol existent este
însoţit de o frază de risc (Rphrase) alcătuită dintr-un număr şi descrierea riscului apropiat (Ozunu,
Anghel, 2007).
Indicele LD50 oral şi dermal este dat în miligrame de substanţă per kilogram corp animal la o
administrare. Cel pentru inhalare este măsurat în miligrame de substanţă per litru aer respirat (timp
de expunere 4 ore). Este evident că atingerea indicelui letal este punctul final al efectului toxic.
Acţiunea dăunătoare începe la prezenţa în cantităţi mici a substanţelor în corp. Cantitatea la care nu
se observă nici un efect biologic relevant este denumită nivelul fără efecte adverse (no adverse
effect level NOAEL). Tabelul 5.1. prezintă limitele de toxicitate în acord cu directivele Comunităţii
Europene (Rphrase - riscul cel mai apropiat).
Tabelul. 5.2. LD50 (oral) (EC, 2009)
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categorie
Foarte toxic
Toxic
Dăunător

LD50, mg/kg
<25
25 - 200
200 - 2000

Simbol
T+
T
Xn

Rphrase
26,27,28
23, 24, 25
20, 21, 25

Efectele dăunătoare asupra reproducerii sunt:
 defecte de naştere - greutate scăzută, dezvoltare inegală (RE);
 fertilitate scăzută (RP)
Tabelul 5.2. prezintă trei categorii de substanţe cu efect asupra reproducerii, conform
directivelor europene.
 Categoria 1 - substanţe cu efect asupra reproducerii la oameni.
 Categoria 2 - substanţe considerate cu efect asupra reproducerii, în urma unor studii pe animale.
 Categoria 3 - substanţe suspectate ca având efect asupra reproducerii.
Tabelul 5.3. Substanţe cu efect asupra reproducerii
Denumire
Categoria 1
Simbolul (hazard)
T
Clasificare după LD
toxic
Riscul cel mai apropiat 60 (RF)
(Rphrase)
61 (RE)

Categoria 2
T
toxic
60 (RF)
61 (RE)

Categoria 3
Xn
dăunător
62 (RF)
63 (RE)

Aceeaşi clasificare se aplică şi în cazul substanţelor cancerigene (tabelul 5.3).
Tabelul 5.4. Substanăe cu efect cancerigen
Denumirea
Categoria1

Categoria
2
Simbolul (hazard)
T+
T
Clasificare după LD
foarte toxic
toxic
Riscul cel mai apropiat 45 (gaze, vapori, RF) 45 (RF)
(Rphrase)
49 (praf, RE)
49 (RE)

Categoria
3
Xn
dăunător
40 (RF)
(RE)

Cele mai cunoscute substanţe din categoria 1 sunt azbestul, benzenul, benzinidele,
betanaftilaminele şi clorvinilul. Din categoria a doua fac aparte acrilonitrilul, butadienele,
nitrozoaminele.
b) Controlul materialelor toxice
Încă din faza de proiectare, pentru controlul materialelor toxice trebuie luate următoarele
măsuri privind:
 depozitare şi transport in condiţii de etanşeritate maximă printr-o proiectare adecvată a
instalaţiilor, vaselor de stocare şi sistemelor de transport,
 echipamente şi instalaţii de purificare a gazelor reziduale, epurare a apelor şi depozitare a
solidelor periculoase,
 asigurarea unei ventilaţii corespunzătoare condiţiilor de muncă, de preferinţă spaţii deschise,
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 asigurarea echipamentelor de urgenţă în caz de accident: căi de acces pentru evacuări rapide,
echipamente de salvare, etc.
În plus, regulamentul de operare va include controale periodice pentru personalul angajat,
monitorizarea şi auditul de mediu, sisteme de protecţie şi alarmare actualizate. Este necesar să se
asigure un control al igienei bun: posibiltăţi de îmbăire, etc.
c) Inflamabilitatea
În literatura de specialitate recentă, noţiunea de flamabilitate (flammability) este utilizată mai
des (Sinnott, 2013) decât aceea de inflamabilitate, pentru a descrie materialele cu potenţial de
ardere. Ambele denumiri vor fi utilizate în text. Hazardul cauzat de un material inflamabil depinde
de un număr de factori:
1. Punctul de aprindere al materialului.
2. Temperatura de autoaprindere.
3. Limitele de inflamabilitate.
4. Energia dezvoltată prin ardere.
Clasificarea substanţelor periculoase din punct de vedere al proprietăţilor termice se face în
funcţie de temperatura de aprindere sau punctul de inflamabilitate (flash point). Substanţele
oxidante (simbol O) sunt cele care pot întreţine arderea în absenţa oxigenului (permanganaţii,
bromaţii, hipocloriţii, nitraţii). Substanţele ce tendinţă de explozie mai mare decât a
dinitrobenzenului (substanţa de referinţă) sunt descrise ca explozive (simbol E). Valorile limită
pentru locurile de muncă sunt indicate de referinţele germane MAK (maximale
Arbeitsplatzkonzentration = concentraţia maximă admisă la locul de muncă şi nordamericane TLV
(threshold limit values) sau OEL (occupational exposure levels). Valorile OEL sunt determinate pe
considerente ştiinţifice. Dacă limitele sunt satisfăcute, nu există nici un pericol (hazard) pentru
sănătate. Aceste valori sunt în general mai mici decât cele stabilite NOAEL. Standardele germane
permit ca nivele maxime de expunere 2 - 10 ori MAK. Există o categorie de substanţe pentru care
este interzisă depăşirea perioadei de expunere (STEL - short-term exposure levels).
Pentru o mare categorie de produse chimice care nu sunt incluse şn standardele şi normele
menţionate, marile companii din industria chimică au creat norme interne: PEL (permissible
exposure limits) în USA şi ARW (Arbeitsplatzrichtwerte) în Germania.
Punctul de aprindere reprezintă temperatura cea mai scăzută la care materialul se va aprinde
de la o flacără deschisă şi arderea începută într-un punct al amestecului să poată continua şi să se
poată propoga în toată masa amestecului. Este o funcţie de temperatura de vapori şi de limitele de
flamabilitate a materialului. Se determină experimental, folosindu-se procedee standard (BS 2839 şi
4688) (Wray, 1992).
Temperatura de autoprindere este temperatura la care o substanţă se aprinde instantaneu în
aer, fără existenţa unei surse externe de aprindere. Este un indicator pentru temperatura maximă la
care un material poate fi încălzit în aer (de ex: procesări în operaţii de uscare).
Temperatura de inflamabilitate reprezintă temperatura minimă la care când este încălzită o
substanţă combustibilă se formează vapori care în amestec cu aerul se vor aprinde în contact cu o
flacără, fără însă a se întreţine arderea după înedpărtarea acesteia.
Limitele de inflamabilitate ale materialelor sunt concentraţiile minime şi maxime în aer, în
condiţii normale de temperatură şi presiune la care o flacără se va propaga prin amestec. Acestea
arată domeniul de concentraţii pentru care materialul va arde în aer, dacă este aprins. Sunt
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caracteristice diferitelor materiale şi diferă mult de la un caz la altul. Un amestec inflamabil se poate
forma în volumul liber de lichid într-un rezervor de stocare lichide. Pentru a proteja rezervorul,
spaţiul respectiv se poate purja cu gaz inert (azot) (Ozunu, Anghel, 2007).
d) Exploziile
O explozie este o dezvoltare catastrofală de energie cu producerea undei de şoc. (Eckhoff,
2005). Se poate întâmpla şi fără prezenţa focului, de exemplu în cazul unui cazan de producere a
aburului sau a unui recipient cu aer comprimat. Când se discută explozia unui amestec inflamabil
trebuie să se distingă între detonare şi deflagare. Dacă un amestec detonează zona de reacţie se
deplasează cu viteza sunetului (aproximativ 300 m/s) şi principalul mecanism de încălzire în
amestec este compresia prin şoc. Într-o deflagare procesul de ardere este acelaşi ca şi la o ardere
normală a unui amestec gazos; zona de ardere se propagă la viteze subsonice şi creşterea de
presiune este înceată. Producerea detonării sau a deflagării şntr-un amestec gazos depinde de mai
mulţi factori dintre care se disting distribuţia concentraţiilor în amestec şi sursa de aprindere. Există
materiale deosebit de hazarduoase care în absenţa aerului pot să explodeze, de exemplu acetilena
(Ozunu, Anghel, 2007).
Explozii ale norilor de vapori
Aceste tipuri de explozii rezultă din aprinderea unor cantităţi considerabile de gaze sau
vapori inflamabili descărcaţi în atmosferă. Efectele acestor explozii pot fi catastrofale, depinzând
foarte mult de cantitatea de gaz deversată şi factorii care influenţează amestecul cu aerul. Explozia
are loc numai în cazul în care norul este în amestec cu aerul între limitele de inflamabilitate, este
într-un spaţiu constrâns sau semi-constrâns şi există surse de aprindere (scânteie, foc deschis etc.) în
zona respectivă (Mercx, van den Berg, 2005). Accidentul de la Flixborough (1975) (Mannan, 2005)
este un caz tipic pentru acest tip de explozie.
Explozii ale prafului
O explozie poate să aibă loc şi în cazul materialelor solide pulverizate, combustibile,
amestecate cu aerul sau cu alt gaz cu caracter oxidant. În cazul exploziilor de praf, se produc de
foarte multe ori două explozii. Prima explozie (mai mică) împrăştie praful depozitat creând o
atmosferă explozivă praf-aer, după care apare a doua explozie mult mai severă, fiindcă apare efectul
de comprimare a zonei de reacţie. Practic orice material solid pulverulent combustibil are un
potenţial de hazard al exploziei (de exemplu făina de grâu, praful de zahăr, praful de aluminiu etc.)
(Ozunu, Anghel, 2007). Aceste tipuri de accidente se produc preponderent în silozurile de
depozitare.
Surse de aprindere
Principalele surse de aprindere sunt: echipamentele electrice, electricitatea statică, flacăra
deschisă din proces şi surse întâmplătoare. Măsurile de siguranţă care se iau au ca scop eliminarea
oricărei surse cu potenţial de aprindere, astfel încât orice material inflamabil sau scurgere de
amestec exploziv să fie practic în afara pericolului de contact cu acestea. În zonele cu concentraţii
de gaze peste limita de aprindere toate echipamentele electrice din instalaţie vor fi cu proetcţie
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specială împotriva aprinderii (producerea scânteilor în spaţiu deschis). Există standarde ţi norme
departamentale specifice /18/.Se va evita generarea electicităţii statice şi se vor lua toate măsurile de
împămânatare a utilajelor şi echipamentelor componente. Orice flacără deschisă şn proces trebuie
evitată sau dacă corespunde unei punct din fabricaţie va fi izolată conform normelor tehnice
specifice. Sursele întâmplătoare, cum sunt ţigările aprinse, chibrituri echipament electric portabil cu
surse de scânteie vor fi interzise în zonele cu risc de incendiu sau explozie sau vor fi luate măsuri
severe de supraveghere (Eckhoff, 2005).
e) Presiunea
Este un parametru de operare foarte important în industria de proces. Datorită prezenţei sale în
cele mai variate forme este unul din cele mai evidente hazarduri în operare.
Suprapresiunile, valori peste cele prescrise în proiectare pot să provoace ruperea vaselor de
reacţie sau a sistemelor de conducte aferente, ceea ce poate duce la o secvenţă de evenimente cu
consecinţe dezastruaose. Există prescripţii tehnice bine precizate privind construcţia şi operarea
recipienţilor sub presiune. Recipienţii sub presiune sunt sunt prevăuţi cu armături şi intrumentaţie
de control specifică operării la valori ridicate ale presiunilor:
 supape cu acţiunu directă - se deschid la o presiune prescrisă, se închid când presiunea revine la
valoare prescrisă comanda de deschidere-închidere a valvei fiind dată de diferenăa exendentară
de presiune;
 supape cu acţiunu indirectă - acţionate pneumatic sau electric la comanda unor senzori specifici;
 discuri membrană - foarte subţiri, dintr-un material proiectat să se rupă la o presiune prescrisă,
permiţ:nd amestecul gazos inflamabil sau exploziv să iasă pe o cale proiectată ca fiind sigură în
proces.
Supapele de siguranţă sunt utilizate pentru difernţe mici de presiune. Discurile membrană
pentru diferenţe mari, care pot apare în timpi de operare scurţi.
Odată cu proiectarea supapelor de siguranţă este important să se asigure şi sistemul de
conducere a materialelor inflambile spre un loc sigur din instalaţie în care pot fi distruse sau
neutralizate din punct de vedere al hazardului discutat (sistemele de ventilaţie). Conform
procesărilor ecologice aceste locuri sunt ele însele de cele mai multe ori instalaţii propriu-zise. De
exemplu scrubere, coloane cu umpluturi catalitice, inciniratoare, coşuri de fum, coşuri cu faclă, etc.
Subpresiunile (vidul) sunt apropape la fel de periculoase ca suprapresiunile. Este necesară
doar o foarte mică cădere de presiune în interiorul unui vas de stocare sub vid pentru a se produce o
catastrofă. De exemplu pentru un vas de stocare de 10m în diametru, o cădere de numai 10 milibari
a presiunii faţă de cea externă va conduce la apariţia unei forţe interne de aproximativ 80000 N.
f) Temperatura
Variaţii de temperatură în sens superior sau inferior celor prescrise sunt surse de hazard în
instalaţii. Temperaturi foarte ridicate pot fi atinse prin pierderea controlul asupra utilajului (reactor,
schimbător de căldură, etc.) sau a unor surse externe cum este focul deschis. Măsurile de protecţie
sunt luate încă din faza de proiectare şi sunt asociate cu acţiunile specifice pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor. Există sisteme de protecţie sofisticate dedicate situaţiilor concrete din
instalaţii specifice, dar acestea trebuie întotdeauna dublate de o bună pregătire a personalului de
operare şi a factorilor de decizie managerială. De exemplu pentru procesele în care temperaurile
ridicate constituie un hazard major, protecţia împotriva acestora este dată de:
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 instalarea unor alarme de semnalizare a acestor zone de temperatură cu acţinue imediată asupra
cauzelor de producere: oprirea alimentării reactorului sau a sistemelor de încălzire, dacă se trece
peste limita critică;
 sisteme de răcire în cazuri de urgenţă a utilajelor, unde căldura continuă să fie generată şi după
oprirea instantanee, de exemplu în cazul utiljelor în care au loc polimerizări;
 proiectarea utiljelor în cele mai severe condiţii de exploatare din punct de vedere a controlului
temperaturilor;
 utilizarea unor sisteme de încălzire cu o siguranţă intrinsecă în cazul operării cu materiale
hazarduoase.
5.2. Indici de risc
În realizarea studiilor de analiză de risc sunt deosebit de importante următoarele întrebări:
Ce slăbiciuni pot să apară în managementul sistemului de securitate? Ce nu funcţionează?
Care sunt acţiunile preventive care pot fi întreprinse pentru a controla riscul?
Cum sunt urmărite aceste acţiuni?
Cum să se utilizeze mărimile de ieşire pentru a avalua rezultatele şi tendinţele înregistrate, cu
scopul de a determina dacă compania face lucrurile bine, face lucrurile care trebuie făcute şi îşi
atinge obiectivele şi ţintele?
Astfel, sunt necesare repere de referinţă (indicatori) utilizabili la diferite nivele. Este evident
că nu se poate reduce riscul la zero, de aceea apare ca valoare de maximă importanţă limita care
poate fi suportată de oameni în activităţile curente. Riscurile din viaţa curentă sunt relativ
cunoscute, constituind baza de stabilire a tarifelor societăţilor de asigurare.





Indicatori de risc cei mai utilizaţi sunt: indicele Dow, indicele hazardului substanţelor ((SHI),
indicele hazardului materialelor (MHI), indicele expunerii chimice (CEI), indicele accidentelor
fatale (FAR), indicele timpului pierdut ca urmare a accidentării (LTI), frecvenţa severităţii timpului
pierdut ca urmare a accidentării (LTIS), frecveţa accidentelor în transport şi distribuţie, frecvenţa
absenteismului (ABS), indicele Mond.

5.3. Curba de acceptabilitate a riscului
Această curbă permite diferenţierea riscului acceptabil de cel inacceptabil. Astfel, riscul de
producere a unui eveniment A, cu consecinţe grave, dar frecvenţă foarte mică, situat sub curba de
acceptabilitate, este considerat acceptabil, iar riscul evenimentului B, cu consecinţe mai puţin grave,
dar cu o probabilitate mai mare de apariţie, ale cărui coordonate se situează deasupra curbei, este
inacceptabil. De exemplu pentru o fabrică de amoniac se iau astfel de măsuri încât riscul unei
explozii în instalţia de producere a amoniacului sau la rezervoarele de stocare este caracterizat
printr-o gravitate extremă a consecinţelor, dar de o probabilitate de producere extrem de mică.
Astfel riscul poate să fie acceptat de societate. În cazul unui accident rutier, probabilitatea de
producere este atât de mare şi deşi consecinţele sunt mai puţin grave decăt în cazul exploziei unui
rezervor de stocare a amoniacului, locul de muncă a şoferului poate fi considerat ca nesigur (risc
inacceptabil). Orice studiu de analiză de risc are ca obiectiv principal stabilirea limitelor
acceptabile.
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S-a arătat că existenţa riscului este strict legată de hazardul potenţial reprezentat la rândul
său prin o mulţime de factori de risc. Deci, elementele cu ajutorul cărora poate fi caracterizat riscul
(pot fi determinate coordonatele sale) sunt probabilităţile cu care acţiunile factorilor de risc conduc
la producerea accidentului şi severităţile consecinţelor acţiunii acelor factori de risc. În condiţiile
unui sistem de producţie industrială aflat în funcţiune nu există suficiente resurse (de timp,
financiare, tehnice, etc.) pentru ca să se poată interveni simultan asupra tuturor factorilor de risc.
Din multitudinea factorilor de risc a căror înlănţuire se finalizează cu un potenţial accident sau o
îmbolnăvire, factorii care reprezintă cauze finale, directe, sunt cei a căror eliminare garantează
imposibilitatea producerii accidentului, deci este obligatoriu să fie studiaţi.
Diferenţierea riscurilor în raport cu gravitatea consecinţelor este uşor de realizat. În cazul
accidentelor de muncă, consecinţele asupra executantului sunt grupate în categorii definite prin
lege: incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces. Pentru fiecare factor de risc se poate
preciza consecinţa maximă posibilă (de exemplu în cazul electrocutării, consecinţa maximă posibilă
este decesul). Există următoarea clasificare (INCPM, 1998):
 clasa 1: consecinţe neglijabile (incapacitate de muncă mai mică de 3 zile);
 clas 2: consecinţe mici (incapacitate cuprinsă între 3 - 45 zile, care necesită tratament medical);
 clasa 3: consecinţe medii (incapacitate 45 - 180 zile, tratament medical şi spitalizare);
 clasa 4: consecinţe mari (invaliditate de gradul III);
 clasa 5: consecinţe grave (invaliditate de gradul II);
 clasa 6: consecinţe foarte grave (invaliditate de gradul I);
 clasa 7: consecinţe maxime (deces).
Referitor la frecvenţă, este cunoscut faptul că accidentul este un eveniment aleatoriu. Din
punct de vedere al operativităţii, nu se poate lucra însă cu probabilităţi determinate strict pentru
fiecare factor de risc. Probabilitatea de a acţiona într-o anumită manieră generatoare de accident nu
poate fi decât aproximată. Uneori calculul necesitat de determinarea riguroasă a probabilităţii de
producere a consecinţei este atât de laborios, încât este mai costisitor şi mai îndelungat decât
aplicarea efectivă a măsurilor de prevenire. De aceea este mai simplu să se grupeze pe intervale şi
să se stabilească probabilităţile prin apreciere. Intervalele precizate în CEI-812/1985 sunt:
 extrem de rare: p<10-7 h-1;
 foarte rare: 10-7< p<10-5 h-1;
 rare: 10-5< p<10-4 h-1;
 puţin frecvente: 10-4< p<10-3 h-1;
 frecvente: 10-3< p<10-2 h-1;
 foarte frecvente: p>10-2 h-1;
Se atribuie fiecărei grupe o clasă de probabilitate de la 1 la 6. Astfel, se obţin două scale - de
cotare a frecvenţei respectiv a severităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc. Putem să asociem
fiecărui factor de risc dintr-un sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate-probabilitate,
pentru fiecare cuplu stabilindu-se un nivel de risc. Din cele prezentate anterior s-a stabilit că
severitatea (gravitatea) este un element mai important pentru evalauarea riscului instalaţiilor
industriale. În consecinţă, corespunzător celor 7 clase de gravitate se pot asocia 7 niveluri de risc, în
ordine crescătoare, respectiv 7 niveluri de securitate (invers proporţionale):
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Tabelul 5.5. Nivele de risc şi securitate
nivel de risc (Ni) mini
m
nivel
de maxi
securitate (Si)
m

foarte
mic
foarte
mare

mic
mare

medi
u
medi
u

mare
mic

foarte
mare
foarte
mic

maxi
m
mini
m

Dacă luăm în considerare toate combinaţiile posibile ale variabilelor specificate, câte două,
obţinem o matrice Mg,P cu 7 linii - g, care reprezintă clasele de gravitate şi 6 coloane - p, clasele de
probabilitate.
(g1,p1).............(g1,p6)
Mg,P=
(g7,p1)..............(g7,p6)
Reprezentând grafic matricea în cadrul unui sistem de coordonate rectangulare obţinem un
dreptunghi a cărui bază (abcisa) o constituie mulţimea claselor de probabilitate, înălţimea
(ordonata) reprezintă clasele de gravitate, iar suprafaţa sa: mulţimea nivelurilor de risc posibile:
7

N

R

. Fiecare dintre cupluri descrie un dreptunghi care de fapt figurează un risc. Pe axele

R1

reprezentării clasele corespunzătoare au fost figurate prin segmente egale, deşi diferenţele între
gravităţile evenimentelor de la o clasă la alta, cât şi intervalele de timp în cazul claselor de
probabilitate, pe baza cărora s-au determinat, nu sunt egale. Deci şi curbele care delimitează
nivelurile de risc trebuie să fie echidistante. Pentru stabilirea suprafeţelor de risc se împarte
diagonala mare a dreptunghiului care semnifică suma mulţimilor nivelurilor de risc în 7 segmente
egale, prin care se vor trasa curbele. Astfel, se obţine nivelul 1 - nivelul minim de risc acceptabil:
suprafaţa care este delimitată de laturile dreptunghiului (linia 1 a matricei M) şi curba care se
trasează prin punctul de pe diagonala. Toţi factorii de risc ce pot fi caracterizaţi prin cupluri ale
căror coordonate generează puncte situate în interiorul suprafeţei astfel delimitate sau pe curbă vor
fi consideraţi de nivel 1 de risc, respectiv 7 de securiate. Din relaţia risc - securiatate se deduce
imediat că nivelul 7 de risc reprezintă un nivel critic, la care securitatea sistemului este minimă.
Dincolo de această limită, siguranţa tinde către zero, deci desfăşurarea procesului nu mai poate
avea loc datorită pericolului de producere a accidentului. Reglementările normative din majoritatea
rilor nu permit atingerea stadiului critic. Se stabilesc pentru indicatorii de risc limite maxime
admisibile sub formă de valori pentru cei măsurabili şi sub formă de interdicţii pentru ceilalţi.
Nu există o limită de risc precisă. În SUA limitele de risc sunt stabilite astfel (Belcu, 1998):
 Congresul SUA precizează că "nici un risc nu este acceptabil", dar deleagă acceptarea limitelor
către diverse agenţii guvernamentale;
 Food and Drug Administration (FDA), agenţia pentru alimente şi medicamente, consideră o
substanţă cancerigenă dacă va provoca boala la un caz din 106 durate de viaţă printre cei expuşi;
 Environmental Protection Agency (EPA), agenţia de protecţie a mediului, stabileşte ca limite
acceptabile intervalul 10-5 - 10-6.
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Se remarcă gradul de subiectivism asupra valorilor adoptate. Se pot formula următoarele
concluzii:
 riscurile sub 10-6 decese per an sunt considerate ca neglijabile;
 acele riscuri care depăesc 10-4 sunt alarmante;
 riscul asumat de persoana care simte că are controlul situaţiei şi este dispusă să efectueze
anumite activităţi cu toate că este conştientă de diferenţa de risc, de exemplu refuză să
călătorească cu avionul şi preferă călătoria cu automobilul cu toate că statisticile prezintă mult
mai sigură prima variantă de deplasare;
 pericolele care au afectat o persoană apropiată (din familie) sunt percepute ca fiind mult mai
grave;
 analizele efectuate de posesorii de tehnologie sau de persoane aflate în zona de risc sunt mai
nesigure;
 teama de pericole potenţiale catastrofale duce de asemenea la o acceptanţă mai redusă (opoziţia
la construirea centralelor electrice nucleare).

Rezumat: Noţiunea de hazard este legată de natura şi proprietăţile
materialelor care se vehiculează în procesele de fabricaţie (stări de
agregare, temperaturi, presiuni, presiuni de vapori, puncte de fierbere,
solubităţi, alte proprietăţi fizico-chimice), de toxicitatea şi reactivitatea
substanţelor, de acţiunea transferului acestor substanţe în mediu (în
sol, ape şi aer), de pericolul de incendii şi explozii. Astfel, se poate
realiza o clasificare a sistemelor de materiale hazarduoase. În acest
capitolul au fost tratate succint probleme legate de hazardurile privind
toxicitatea, pericolele de incendii şi explozii şi o clasificare sumară a
materialelor hazarduoase după normele DOT (Departamentul de Stat
pentru Transporturi al Statelor Unite).

De reţinut

Temă de lucru:
1. Alegeti 2 substanţe şi descrieţi proprietăţilor periculoase ale acestora,
conform fişelor de date.
Test
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CAPITOLUL 6.
ANALIZE CALITATIVE DE RISC
Identificarea hazardurilor tehnologice este etapa de bază în Evaluarea şi managementul
riscului. Hazardurile sunt întotdeauna prezente în industria chimică, datorită condiţiilor de proces şi
de operare a instalaţiilor chimice (temperatură şi/sau presiune ridicată) sau datorită proprietăţilor
fizico-chimice şi toxicologice a substanţelor folosite în procese.
De aceea este foarte importantă identificarea proprietăţilor periculoase a substanţelor, a condiţiilor
de proces şi de operare care prezintă pericol şi a secvenţelor de evenimente care conduc la un
accident.
Metodele utilizate pentru identificarea hazardurilor tehnologice sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Metode şi tehnici de identificare şi analiză a hazardurilor (Mannan, 2005)
Stadiul proiectului
Metode şi tehnici de identificare a hazardurilor
- Audit de sistem de management şi securitate
Toate stadiile
- Liste de verificare
- Răspunsuri din partea muncitorilor
- Supraveghere şi testare pentru:
Cercetare şi dezvoltare
 Chimicale (toxicitate, instabilitate, explozii)
 Reacţii (explozivitate)
 Impurităţi
- Instalaţie pilot
- Indici de hazard
Proiectare preliminară
- Evaluare pentru asigurare
- Studii de hazard (scară brută)
- Verificarea proiectării procesului:
Proiectare
 Procese unitare
 Operaţii unitare
 Echipamentele amplasamentului
 Sisteme sub presiune
 Sisteme de instrumente
- Studii de hazard şi operabilitate (HAZOP)
- Analiza modurilor de defectare şi a efectelor (FMEA)
- Arbori logici:
 Arborele greşelilor
 Arborele evenimentelor
- Analiza cantitativă a hazardurilor
- Evaluarea funcţionalităţii
- Analiza instrucţiunilor de operare şi a sarcinilor operatorilor
- Verificarea proiectării, inspecţiei, examinării, testării
Verificare
- Testare nedestructivă, monitorizarea condiţiei
- Auditul de securitate al amplasamentului
- Planificarea urgenţelor
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Stadiul proiectului
Operare

Metode şi tehnici de identificare a hazardurilor
- Inspecţie, testare
Testare
nedestructivă,
monitorizarea
condiţiei,
monitorizarea coroziunii, detectarea defecţiunilor, audit de
amortizare/degradare
- Audit de securitate al amplasamentului

Metodele cel mai des folosite în identificarea şi evaluarea calitativă a hazardurilor şi a
riscurilor sunt următoarele: metoda listelor de verificare; metoda „Dar dacă?”; metoda analizei
preliminare de hazarduri (PHA); metoda „Analiza Modurilor de Defectare şi a Efectelor” (FMEA);
Metoda „Studiul Hazardurilor şi al Operabilităţii” (HAZOP); metode de analize care folosesc indici
de risc, de exemplu: metoda „Indicele de Incendiu şi Explozie” DOW (FEI - Fire and Explosion
Index).
6.1. Metoda listelor de verificare (check list)
Analiza cu Listele de verificare constituie o metodă sistematică bazată pe o serie de criterii
prestabilite sub forma unor liste. Listele de verificare sunt des utilizate în Evaluarea Impactului
asupra mediului şi în Evaluarea riscului. Se bazează pe o listă cu o serie de întrebări legate de
proiect, cu ajutorul cărora se identifică problemele respective şi riscurile asociate într-un mod
calitativ.
Listele de verificare identifică în general riscuri din categoria celor cunoscute, bazate pe date
istorice aflate în baze de date, previzibile şi fac trimiteri la standarde. Sunt aplicabile pentru orice
activitate sau sistem, inclusiv pentru aspecte despre echipamente şi factorul uman. În general
analiza este aplicată de o persoană sau de un grup mic, dar nu este necesar să fie experţi în analiza
riscurilor.
Analiza generează o listă calitativă cu conformităţile şi neconformităţile determinate şi oferă
recomandări pentru rezolvarea problemelor. Calitatea evaluării este determinată în principiu de
expertiza celor care construiesc lista de verificare (Hyatt, 2003).
Se cunosc următoarele tehnici (Ozunu, Anghel, 2007):
a) DSF - Diagnosis Safety Form, elaborată în 1974 de IChE, se bazează pe un chestionar cu
50 de întrebări, referitoare la probleme de echipament tehnic, mediu ambiant, organizare producţie,
etc. Aprecierea situaţiei se face prin acordarea unui punctaj cu 5 trepte, valoarea 1 având
semnificaţia "foarte slab", iar 5 - "bun".
b) DCT - Diagnostique et Conditions du Travail, elaborată în anul 1984, conţine un
chestionar asemănător cu cel al metodei anterioare, aprecierea făcându-se pe 3 trepte: bun, mediu şi
slab.
c) SDQ - Safety Diagnosis Questionary, urmăreşte identificarea situaţiilor critice de
incompatibilitate între condiţiile tehnice şi organizatorice pe de o parte şi cerinţele de securitate ale
activităţilor pe de altă parte.
d) MORT - Management Oversight and Risk Tree, utilizează un chestionar cu circa 300 de
întrebări cu răspunsuri deschise (la alegerea celui care răspunde). Este centrată pe activităţile umane
şi a fost concepută cu obiectivul de a conduce la îmbunătăţirea cu 90% a performanţelor de
securitate ale sistemelor.
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e) Ghidul Dow’s FEI (Fire and Explosion Index) (AIChE, 1994) conţine liste de verificare
pentru hazardurile generale şi specifice, măsurile de prevenire şi protecţie.
Listele folosite în proiectare conţin următoarele elemente care trebuie verificate (Mannan,
2005; Ozunu, Anghel, 2007):
 pentru materiale – temperatura de aprindere; domeniul de inflamabilitate; temperatura de
autoaprindere; compoziţia; stabilitatea; toxicitatea; coroziunea; proprietăţile fizice; căldura de
reacţie; căldura de ardere; limite de explozie; debite de alimentare pentru materiale reactive;
provizii de materii prime şi alte materiale pentru a preveni situaţii de criză ce pot apărea în urma
unor condiţii meteorologice defavorabile;
 pentru proces – utilaje: reactoare: căldura de reacţie, regimul termic, controlul temperaturii,
sisteme de urgenţă, efectul contaminării, efectul unor concentraţii neuzuale, coroziunea;
recipiente sub presiune: proiectarea, materialele de construcţie adecvate, controlul presiunii,
sisteme de ventilaţie, sisteme de evacuare.
 pentru sistemele de control: surse alternative de energie electrică; sisteme de alarmă pentru
valori critice ale parametrilor de operare (temperatură, presiune, debit, compoziţie); sisteme cu
telecomandă în sistemele cu parametri de operare critici; sisteme avansate de control;
 pentru depozitarea materialelor: cantităţi limitate; sistemele de purjare cu gaz inert; siguranţa
sistemelor de încărcare-descărcare; pământarea; dispozitive şi sisteme de stingere a incendiilor;
diguri şi şanţuri de protecţie; cuve de retenţie;
 aspecte generale: sistemele de purjare necesare; respectarea normele de asigurare cu energie
electrică; iluminare adecvată; sistemele de canalizare; hazardurile exploziilor acumulărilor de
praf; planul general (separarea unităţilor, accesul, poziţionarea camerelor de control şi a
clădirilor administrative, serviciile);
 protecţia împotriva incendiilor: surse de apă pentru stingerea incendiilor (hidranţi); stingătoare
cu spumă; dispozitive automate de stropire şi inundare a încăperilor; izolarea şi protecţia
infrastructurii clădirilor; căi de acces şi evacuare; echipamente de luptă împotriva incendiilor.
Listele de verificare sunt utilizate şi în studiul de Evaluarea Impactului asupra Mediului.
Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului, conţine un tabel cu 90 întrebări tip listă de verificare
(ANPM, 2002).
Limitările metodei sunt următoarele (Hyatt, 2003):
 Posibilitatea neconsiderării problemelor importante. Analiza se bazează pe expertiza celor
care construiesc lista de verificare, astfel dacă lista nu se referă la anumite aspecte
importante, aceste nu vor fi analizate şi riscurile referitoare nu pot fi identificate.
 Este o analiza calitativă, fără furnizarea estimărilor cantitative de risc.
6.2. Analiza preliminară de hazard
Metoda a fost dezvoltată în scopuri militare, iar în urmă a fost preluată şi pentru domeniile
industriilor de procese. Este o metodă flexibilă, aplicabilă pentru multe domenii inginereşti, având
avantajul că se pretează aplicării încă din faza de proiectare preliminară. Se concentrează pe
utilajele principale şi pe zonele care conţin materiale periculoase, urmărind locurile unde ar putea
apărea scăpări de substanţe periculoase sau degajări de energie într-un mod necontrolat.
Este o metodă sistematică de analiza securităţii, care se bazează pe o echipă
multidisciplinară cu expertiză în domeniul studiat. Metoda generează rezultate calitative despre
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problemele existente în sistemul studiat, identificarea hazardurilor existente, a cauzelor şi efectelor
accidentelor, estimări cantitative de risc, liste cu recomandări pentru prevenirea accidentelor şi
reducerea riscului, evaluări cantitative despre eficacitatea recomandărilor de reducere a riscurilor.
De obicei analiza este efectuată când nu sunt disponibile informaţii despre proiectare (Hyatt, 2003;
Ericson, 2005).
Principalele puncte luate în studiu sunt:
 substanţele participante în proces şi hazardul lor,
 utilajele din instalaţie,
 interfeţele între componentele sistemului,
 mediul înconjurţtor,
 operaţii desfăşurate în instalaţie (inclusiv întreţinere şi testări),
 dotări,
 echipamente de siguranţă.
În formă iniţială, culegerea datelor necesare analizei PHA se face cu ajutorul unor tabele
sinoptice cu următorul conţinut: (1) subsitem; (2) fază; (3) elemente periculoase; (4) evenimente
care generează situaţii periculoase; (5) situaţie periculoasă; (6) eveniment care generează un
potenţial accident; (7) accident potenţial; (8) consecinţe, (9) gravitatea consecinţelor; (10) măsuri
preventive; (11) aplicarea măsurilor (Ozunu, Anghel, 2007; Ericson, 2005).
Limitările metodei sunt următoarele (Hyatt, 2003):
 Este o analiză de nivel superior, însemnând faptul că metoda examinează accidentele la
nivelul de producerea a lor şi nu intră suficient în detalii. Astfel cauzele principale care
conduc la un accident nu sunt examinate într-un mod detaliat.
 Recomandările pentru reducerea riscului sunt prea generale.
6.3. Metoda "Dar Dacă?"
Metoda “Dar dacă?” („What if?”) este o analiza sistematică tip „Brainstorming” şi se
bazează pe repetarea unor serii de întrebări (Dar dacă…?) care urmăresc identificarea evenimentelor
neaşteptate cu eventuale consecinţe nefavorabile şi asigură soluţionarea problemelor cu
identificarea sistemelor de siguranţă necesare. Se aplică pe domenii specifice de activitate, pentru
orice sistem. Se pot utiliza liste de verificare pentru identificarea problemelor şi formularea
întrebărilor.
Se bazează pe expertiza în domeniul studiat al evaluatorilor. Este efectuată de una sau mai
multe echipe cu diferite domenii de expertiză care participă la revizii şi inspecţii pe teren.
Analiza generează rezultate, soluţii şi recomandări calitative şi este considerată o analiză calitativă
de nivel înalt, detaliat. Calitatea evaluării depinde de expertiza evaluatorilor, de calitatea
documentaţiei elaborate şi de coordonatorul proiectului.
Limitările metodei sunt următoarele (Hyatt, 2003):
 Posibilitatea neconsiderării problemelor importante. Analiza se bazează exclusiv pe
expertiza evaluatorilor, astfel dacă evaluatorii uită să ia în considerare aspecte importante,
acestea nu vor fi analizate şi riscurile referitoare nu pot fi identificate.
 Dificultatea analizei aprofundate: revizuirea analizelor efectuate pentru găsirea greşelilor
efectuate este dificilă, fiindcă nu există o structură bine stabilită.
 Este o analiza calitativă, fără furnizarea estimărilor cantitative de risc. Numai prin
cuantificare suplimentară se poate completa analiza cu estimări cantitative
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6.4. Analiza Modurilor de Defectare, a Efectelor şi Stărilor Critice
Este concentrată pe componentele materiale ale instalaţiei (utilaje, conducte, armături,
aparatură) şi se poate efectua atât la nivel calitativ cât şi cantitativ. Se bazează în principiu pe
elaborarea unor tabele cu următorul conţinut:
 poziţia, denumirea, descrierea echipamentului;
 modul de defectare;
 consecinţe;
 atribuirea coeficienţilor de criticalitate pe o scală convenţională stabilită în prealabil
(Ericson, 2005).
În prima etapă se stabilesc funcţiunile principale şi secundare, rolul componentelor,
interdicţii de funcţionare, limitele de funcţionare acceptabilă; se elaborează schemele bloc pentru a
clarifica interconectarea elementelor componente.
În a doua etapă se urmăreşte încadrarea într-unul din următoarele 5 moduri de defectare:
blocat la zero (ruperea unei conexiuni, scurt-circuit); degradare (fisurarea unei conducte, slăbirea
rezistenţei mecanice a unei asamblări); pană intermitentă (elemente electronice care funcţionează
aleatoriu); efect secundar nedorit. (Ozunu, Anghel, 2007)
Etapa a treia se parcurge concomitent cu identificarea modurilor de defectare. Sunt cercetate
componentele materiale (echipamentul tehnologic - pentru acţiunea uzurii, rupturilor, deformărilor,
etc.) şi fluxurile energetice introduse în componentul respectiv.
Efectele analizate în etapa a patra sunt clasificate în locale (la nivelul componentei care se
defectează) şi generale, la nivelul întregului sistem.
Analiza posibilităţilor de compensare a efectelor defectărilor conţine: reducerea
posibilităţilor de apariţie a defectării (dispozitive de siguranţă, întreţinere preventivă); diminuarea
efectelor propagării în sistem (dublarea componentelor, dispozitive de semnalizare); reducerea
gravităţii consecinţelor (utilzarea mijloacelor de protecţie).
În etapa a şasea, evaluarea riscului asociat fiecărui mod de defectare se face în raport cu
gravitatea (G) şi probabilitatea (P). Analizele calitative atribuie notări pe scale de la 1 la 6:
 pentru nivelul de gravitate:
neglijabil - nu antrenează accidente de muncă sau pagube materiale;
marginal - admite măsuri de corecţie pentru a nu se produce accidente de muncă sau pagube
materiale;
serios - necesită măsuri imediate;
major - accidente de muncă grave sau avarii în sistem;
major - accidente de muncă grave sau avarii limitate la nivelul întreprinderii,
major - accidente de muncă grave sau avarii depăşind nivelul întreprinderii;
 pentru nivelul de probabilitate (h-1):
1. extrem de rar, p<10-9;
2. foarte rar,
10-9<p<10-7;
3. rar,
10-7<p<10-5
4. puţin frecvent,
10-5<p<10-3
5. frecvent,
10-3<p<10-2
6. foarte frecvent,
p>10-2
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Următoarele combinaţii sunt considerate inacceptabile (G-P): 4-5; 4-6; 5-4; 5-5; 5-6; 6-3;64; 6-5; 6-6. Faptul că se acceptă combinaţia 3-6 arată că preponderentă este gravitatea riscurilor
potenţiale (Ozunu, Anghel, 2007).
Prezentarea rezultatelor are ca scop propunerea remedierilor şi măsurilor de prevenire (7).
Pentru riscuri inaccepatbile se propun măsuri de securitate primare, secundare şi terţiare. Ca măsuri
primare se pot exemplifica: schimbarea unor materiale, reducerea valorilor parametrilor de operare
periculoşi; montarea unor dispozitive de blocare, izolare, interdicţie; dublarea componentelor cu
fiabilitate redusă; supradimensionarea elementelor importante. Măsurile secundare şi terţiare se
referă la posibilităţile de dirijare a consecinţelor accidentelor (Ozunu, Anghel, 2007).
Limitările metodei (Hyatt, 2003):
 Este limitată examinarea greşelilor umane – metoda se bazează pe examinarea defectelor
utilajelor şi a componentelor fizice ale sistemelor. Astfel greşelile umane în timpul operării
şi în situaţii critice nu sunt luate în considerare;
 Este focalizată pe probleme cauzate de un singur eveniment iniţiator – nu examinează
secvenţele de evenimente şi combinaţiile acestora, care pot fi importante în producerea
incidentelor;
 Neglijează unele efectele externe care pot fi importante în secvenţa de evenimente –
examinează numai evenimentele externe (şoc extern, cauze naturale etc.) care produc
defecte directe în componentele sistemului, dar le neglijează pe cele intermediare.
 Examinează un singur tip de operare dintr-o dată. De exemplu, dacă un rezervor
funcţionează în diferite moduri de operare, examinarea acestora trebuie făcute cu analize
FMEA separate pentru fiecare tip de operare.
6.5. Analiza erorilor umane
Eroarea umană se defineşte ca: “greşeală, lipsă de concordanţă între percepţiile noastre şi
realitatea obiectivă, confirmată prin practică”.
Accidentele produse între anii 1970 şi 1980 au focalizat atenţia comunităţilor asupra
contribuţiei erorilor umane la aceste catastrofe. Celebrele accidente de la Flixborough, Seveso,
Bhopal, Cernobyl, prezentate în capitolul 10, au crescut conştientizarea că intervenţia umană poate
să cauzeze sau să dezvolte consecinţele negative ale accidentelor.
Erorile umane sunt inevitabile, nu pot fi practic prezise şi este foarte costisitor să fie
asigurată o siguranţă intrinsecă a acestora. Este dificil să anticipezi mulţimea de posibilităţi prin
care neateţia sau oboseala pot afecta securitatea procesului şi instalaţiei. Totuşi asiguarea unei
siguranţe intrinseci, respectiv realizarea unor pachete elaborate de măsuri de prevenire pentru
reducerea contribuţiei acţiunilor umane la accidentele majore, conduce la efecte economice
benefice.
O clasificare a erorile umane le împarte în:
 Erori datorate aţipirii sau a lipsei momentane de atenţie: în momentul cheie (producerea
accidentului) operatorul poate să aibă intenţii corecte, să ştie ce trebuie să facă, dar datorită
momentului de oboseală acţinile pot să fie greşite.
 Erori datorate unei pregătiri sau instruiri deficitare: se întâmşlă când cineva nu ştie ce
trebuie să facă, sau mai rău - crede că ştie dar de fapt nu ştie. Aceste greşeli sunt foarte grave. În
acest sens, este foarte important ca personalul de operare să fie bine instruit, să cunoască procesele
tehnologice şi în special responsabilităţle ce le revin prin regulamentele de fabricaţie şi fişa
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postului. Măsuri speciale trebuie luate pentru aceia care nu sunt conştienţi de limitările pregătirii
profesionale pe care au dobândit-o.
 Erori datorate abilităţilor psihice şi fizice slabe ale personalului operator: duc la
desincronizări între ceea ce poate face persoana respectivă într-o situaţie dată. Sunt mai rar întâlnite
datorită condiţiilor existente la angajare pe anumit post de lucru.
 Erori datorate unor decizii greşite: sunt luate de multe ori în mod deliberat şi pot avea
consecinţe dezastruoase (de exemplu accidentul de la Cernobâl).
 Erori făcute de manageri: adesea sunt datorate lipsei părţii rolului ce trebuie să-l joace în
momentele cheie. De cele mai multe ori accidentele sunt datorate acestor erori.
6.6. Studiile HAZOP (HAZard and OPerabilty Study)
Tehnica de analiză HAZOP (HAZard and OPerabilty Study) a fost dezvoltată de un grup de
experţi din Institutul Inginerilor Chimişti din Marea Britanie (IChE UK) în anii '60, condus de
cercetătorul Trevor Kletz. La început, cei trei experţi s-au întâlnit de trei ori pe săptămână, timp de
patru luni, pentru „examinarea critică” a unui amplasament de fenol, pentru a găsi soluţii alternative
la problemele posibile. Au schimbat procedura şi ajuns la examinarea „deviaţiilor” după care au
denumit metoda „studii de operabilitate”. A treia etapă a fost „analiza hazardurilor” şi astfel tehnica
a fost denumită „Studiul de hazarduri şi operabilitate”, (Kletz, 1999). Tehnica a fost promovată la
începutul anilor '70 de Compania Chimică „DOW”. Accidentul de la Flixborough a fost investigat
cu ajutorul metodei (Kletz, 1999a), metoda devenind cunoscută de experţi, iar în prezent este una
dintre cele mai aplicate metode în analizele de risc.
Rezumând aceste două mari categorii de tehnici se disting următoarele componente generale:
 Pentru identificarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; observarea a ce se întâmplă; lista
de verificare; Hazop.
 Pentru evaluarea hazardurilor: prezenţa lor intrinsecă; experinţa anterioară; coduri de
practică, Hazan.
Este evidentă ordinea de aplicare, de la identificarea calitativă la analiza cantitativă. Care
sunt principalele diferenţe dintre aceste tehnici?
Tabelul 2. Difernţa dintre Hazop şi Hazan
HAZOP
HAZAN
Identifică hazardurile
Evaluează hazardurile
Tehnică
preferată
pentru
Tehnică selectivă: se utilizează
utilzare la fiecare proiect
în special la sistemele avariate
Calitativă
Cantitativă
Realizată de o echipă
Realizată de unul sau doi
Denumită şi
experţI
“Dar Dacă?”
Denumită şi:
-Analiză de risc
-Evaluare de risc
-Evaluare probabilistică a
riscului
-Evaluare cantitativă a riscului
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Metoda necesită următoarele componente cheie (Ericson, 2005):
 Un proces logic, structurat, sistematic;
 O echipă multidisciplinară formată din experţi din multe domenii;
 Un conducător de grup cu bună experienţă;
 Folosirea controlată a planurilor de proiectare;
 Folosirea unor cuvinte ghid pentru identificarea hazardurilor.
Aplicarea metodei presupune formarea unor echipe multidisciplinare care printr-o muncă
„Brainstorming” identifică hazardurile, cauzele, consecinţele, precum şi unele măsuri corective
pentru prevenirea problemelor identificate.
Obiectivele metodei HAZOP sunt:
 identificarea locurilor din instalaţiile industriale în care există hazarduri;
 determinarea particularităţolor proiectelor prin care se pot influenţa probabilităţile de
apariţie a unor evenimente nedorite;
 stabilirea informaţiei necesare în proiectare din perspectiva asigurării fiabilităţii instalaţiei;
 iniţierea şi dezvoltarea studiilor cantitative de hazard şi risc.
Pentru a urmări algoritmul de aplicare a metodei este necesar să se definească conceptele de
bază. Aceasta constă într-o descriere completă a procesului şi instalaţiei, fiecare parte fiind
sistematic analizată prin întrebări care să ducă la descoperirea cum unele deviaţii de la intenţiile din
proiectare pot să dezvolte hazardul şi riscul în funcţionare. Deci, fiecare parte va fi subiectul unui
număr de întrebări formulate cu ajutorul unor cuvinte ghid (guide words) ce sunt conţinute în
metoda propriu-zisă. Efectiv, cuvintele ghid sunt utilizate în formularea unor întrebări care să
testeze integritatea fiecărei părţi din proiect şi să caute fiecare cale posibilă prin care proiectul se
poate abate de la forma iniţială. Astfel, vor apare un număr de deviaţii teoretice şi pentru fiecare se
vor stabili cauzele şi consecinţele. Unele pot fi nerealiste, cu consecinţe minore, altele obişnuite cu
consecinţe ce nu trebuie luate în considerare. Totuşi multe deviaţii pot să aibă consecinţe
hazarduoase. Hazardul potenţial va fi notificat pentru acţiuni de remediere. Examinarea se repetă
până când întreaga instalaţie va fi studiată.
Cu toate că modul de abordare descris, apare ca generator a unor deviaţii ipotetice, succesul
sau insuccesul depinde de:
a) exactitatea datelor iniţiale şi a schemelor luate în considerare,
b) de componenţa şi priceperea membrilor echipei,
c) de abilitatea echipei de a utiliza bazele metodei ca un ajutor imaginaţiei de a vizualiza
deviaţiile, cauzele şi consecinţele,
d) de abilitatea echipei de a evalua proporţional seriozitatea hazardului identificat.
Datorită faptului că examinarea se face în mod riguros sistematic este necesar ca echipa să
dovedească o disciplină exemplară în utilizarea termenilor conceptelor de bază ale metodei. Acestea
sunt (Ozunu, Anghel, 2007; Aven, 2008):
Intenţia (Intention) - defineşte cum se aşteaptă ca partea respectivă să funcţioneze. Ca
elemente de bază sunt schemele de operaţii şi tehnologice.
Deviaţiile (Deviations) - definesc abaterile de la intenţie şi sunt descoperite prin aplicarea
sistematică a cuvintelor ghid.
Cauzele (Causes) - datorită lor apar deviaţiile. O deviaţie care are o cauză reală sau posibilă
trebuie să fie tratată ca plină de importanţă.
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Hazardul (Hazard) - reprezintă consecinţele care pot să cauzeze accidente, stricăciuni, răniri
sau pierderi materiale.
Cuvinte ghid (Guide Words) - sunt cuvinte utilizate pentru a corela intenţia cu scopul de a
ghida şi stimula procesul gândirii creative astfel încât să se descopere deviaţiile. Lista cuvintelor
ghid este dată în tabelul 4. Cuvintele ghid sunt aplicate intenţiilor avute în proiectarea iniţială (ceea
ce s-a dorit de la echipamente "să facă").
Cuvânt ghid + parametru = deviaţie (ex. mai mult + presiune = presiune înaltă)
În tabelul 3 sunt enumerate exemple pentru parametri de operare, operaţii tipice şi cuvinte
ghid aplicabile (Hyatt, 2003).
Tabelul 3. Parametri de operare, operaţii tipice şi cuvinte ghid (Hyatt, 2003)
Parametri de operare
Operaţii tipice
Cuvinte ghid
aplicabile
Presiune
Încărcare
Mai mult
Temperatură
Transfer
Mai puţin
Debit
Purjare
Nu
Compoziţie
Descărcare
Altul decât
Nivel
Drenaj
Opusul
Conversie
Ventilare
Precum
Vâscozitate
Întreţinere
Parte din
pH
Pornire/Oprire
Mai rapid
Tabelul 4. Semnificaţia cuvintelor ghid
Cuvinte ghid
Semnificaţia
Comentarii
NU
Negarea
completă
a Nici o parte a intenţiilor nu este activă, nimic
intenţiilor
altceva se întâmplă
NO / NOT
MAI MULT
Creşteri sau descreşteri Se referă la cantităţi şi proprietăţi (debit,
MAI PU*IN
cantitative
temperaturi) sau activităţi ca încălzirea, reacţia
chimică, etc.
MORE
LESS
PRECUM |I
O creştere calitativă
Toate intenţiile de proiectare şi operare sunt
PARTE DIN
O descreştere calitativă
atinse împreună cu alte activităţi adiţionale.
Numai câteva din intenţiile iniţiale sunt atinse,
AS WELL AS
altele nu.
PART OF
OPUSUL
Opusul logic al intenţiei
Aplicabil în special activităţilor, de ex.: curgere
ALTUL
Substituirea totală
inversă, antidot, etc.
DECAT
Nici o parte din intenţia iniţială nu este atinsă. Se
întâmplă cu totul altceva.
REVERSE
OTHER THAN
Tabelul 5. Formular HAZOP
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Cuvânt Deviaţia
ul ghid
NU
LIPSĂ
FLUID

Consecinţ Acţiuni necesare
e
1. Tancul de stocare A este gol. Riscul de a)
Asigurarea
unei
2. Pompa nu funcţionează: este explozie
comunicări
bune
cu
oprită; defecţiune mecanică;
operatorul
din
zona
defecţiune electrică, etc.
rezervoarelor de stocare.
3. Conducta
este
b) Instalarea unui sistem
ruptă.Robinetul de la refulare
automat de semnalizare a
este închis.
nivelului de lichid din
rezervorul de stocare.
c) Instalarea unei pompe de
rezervă, în paralel care să
intre automat în funcţiune
când prima pompă este
avariată.
d) Instituirea unui control
(inspecţii regulate pe linia
de transfer a lui A în
reactor).
Examinarea HAZOP este doar o etapă din cadrul procedurii generale:
Definirea obiectivelor şi a scopului.
Selectarea echipei.
Activităţi pregătitoare iniţierii studiului.
Examinarea propriu-zisă.
Înregistrarea şi analiza rezultatelor.
Cauze posibile

Definirea obiectivelor urmăreşte:
 verificarea unui proiect,
 luarea deciziei dacă şi unde să se construiască,
 luarea deciziei achiziţiei unui anumit echipament sau utilaj,
 să se formuleze lista de întrebări (probleme),
 să se întocmească instrucţiunile de funcţionare,
 să se dezvolte siguranţa intrinsecă.
De asemenea, este necesar să se decidă asupra tipului de hazard:
 pentru lucrătorii din instalaţie,
 pentru instalaţie şi echipamente,
 pentru calitatea producţiei,
 pentru comunitate,
 pentru mediu.
Formarea echipei
Echipa care realizează studiul trebuie să fie multidisciplinară (3-6 persoane). Este compusă
din două categorii de membrii: partea tehnică, care asigură cunoaşterea detaliată a modului de
funcţionare a instalaţiei şi partea care realizează studiul propriu-zis. De exemplu, în situaţia studierii
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unei instalaţii mici, echipa poate fi constituită din: inginerul chimist, inginerul mecanic, inginerul
tehnolog, directorul de producţie şi directorul de proiect responsabil asupra activităăilor în
ansamblu. Grupul trebuie să aibă suficientă experienţă astfel încât să obţină toate datele de intrare şi
autoritatea necesară pentru a efectua schimbările necesare. Compoziţia lui diferă de la un proiect la
altul în funcţie de caracteristicile procesului şi instalaţiei: ingineri automatişti, constructori,
farmacişti, etc.
Un rol deosebit îl are şeful echipei. Trebuie să fie o persoană bine instruită în metodologia
HAZOP, deoarece va conduce şi urmări întregul ansamblu de activităţi, în general şi în detaliu, va
utilza cuvintele ghid, va stimula discuţiile echipei şi va determina traiectoria concretă a examinării.
Secretarul echipei este ales doar în mod opţional. Face legătura între membrii echipei,
aranjează întâlnirile de lucru, completează formatele de lucru. În absenţa lui, activităţile specifice
sunt preluate de şeful echipei. O caracteristică esenţială pentru realizarea cu succes a studiului este
pregătirea echipei, a secretarului şi a şefului de proiect. Se pot realiza mai multe tipuri de cursuri:
curs general cu managerii instalaţiei, curs cu membrii echipei, pregătirea specială a şefului de
echipă respectiv a secretarului.
Pregătirea managerilor are drept scop să asigure o înţelegere clară a procedurilor HAZOP, să
se poată aprecia just avantajele şi beneficiile ce pot fi obţinute ca urmare a reducerii hazardurilor şi
riscului. Durează aproximativ o jumătate de zi.
Pregătirea membrilor echipei realizează prin cursuri cu o durată de până la două zile şi
depinde de metodele de predare-învăţare adoptate. |eful de echipă trebuie să aibă o experienţă
anterioară formată în următoarele direcţii: inginer de proces, în proiectare, metode de analiză de
risc, literatură de specialitate în domeniu, membru în alte echipe de studiu, eventual secretar de
echipă în studii anterioare.

Activităţile pregătitoare iniţierii studiului
Depind de mărimea şi complexitatea instalaţiei. În cel mai simplu caz, grupul de specialişti
ce formează echipa de studiu într-un interval de câteva ore, cu ajutorul unei scheme tehnologice
simple, pot să dezvolte studiul.
Există patru etape de pregătire:
Obţinerea datelor
Aranjarea datelor într-o formă corespunzătoare
Planificarea secvenţelor studiului
Aranjarea întâlnirilor (şedinţelor) de lucru necesare.
De obicei, datele necesare sunt obţinute din schema tehnologică, din planul general, schema
de montaj utilaje, conducte, diagrama de proces şi control (P|I), regulamentul de fabricaţie, software
specific, instrucţiuni de folosire a utilajelor şi echipamentelor componente.
Pentru instalaţiile continue, activităţile de pregătire sunt minime. Este suficientă schema
tehnologică sau diagrama de proces şi control.. Secvenţa de lucru este directă: echipa porneşte de la
începutul procesului şi continuă progresiv până la capăt. Exemple de instalaţii tipice unde se aplică
metoda: instalaţia de obţinere a metanolului, amoniacului, petrochimice, produşi cloruraţi, etc.
Pentru instalaţiile discontinue, actvităţile pregătitoare sunt mult mai extinse. Aceste instalaţii
pot fi operate în diverse moduri, pot fi utilizate pentru obţinerea mai multor produse (în scopuri
multiple), etc. De multe ori, operatorul intervine în starea procesului (de exemplu schimbă anumite
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vase de reacţie). Exemple de fabricaţii: intermediari organici, antioxidanţi, produşi de fermentaţie,
polimeri, medicamente, vopsele, emulsii fotografice, cosmetice, etc.
Examinarea propriu-zisă
Sesiunea de lucru durează de la 2-3 ore până la câteva zile în funcţie de complexitatea
unităţilor analizate. Rolul principal în conducerea lucrărilor îi revine şefului de echipă. Se va decide
punctul de start şi ordinea aplicării cuvintelor ghid. Discuţiile vor fi stimulative şi creative pentru a
identifica toate deviaţiile şi hazardurile posibile. Există două posibilităţI de soluţionare: prima, pe
măsură ce fiecare hazard este identificat se analizează consecinţele şi se propun soluţii, respectiv se
încheie lista tuturor hazardurilor posibile şi abia apoi se propun soluţii. În practică există soluţii
intermediare, de comprimis. Este greu ca la fiecare întânire de lucru să se poată obţine răspunsurile
cele mai bune. De multe ori soluţiile observate trebuie să se aplice imediat, datorită unor pericole
apropiate, astefel se pot lua decizii pe loc pentru schimbare.
Similar, ca la auditul instalaţiei, prezentat în capitolul anterior, parcursul de urmărire a
soluţiilor propuse prin planul de acţiune este deosebit de important: schimbări în proces, schimbări
ale parametrilor de operare, modificări în proiectare (de bază, respectiv de detaliu). Acţiunile
urmărite se converg înspre:
 Reducerea hazardurilor.
 Reducerea consecinţelor.
Este evident că cele mai sigure sunt cele care reduc sau chiar elimină hazardurile.
Înregistrarea rezultatelor
O activitate deosebit de importantă a echipei este de a înregistra rezulatele studiului.
Fişierele cu rezultate trebuie să conţină:
1.
Copii după datele de proiectare şi operare (scheme tehnologice, diagrame de proces
şi control, planuri de montaj utilaje şi conducte, machete, etc.)
2.
Copii duopă toate documentele nou elaboarate: formulare Hazop, alte chestionare,
recomandări, reproiectări, etc.
Acest fişier va fi reţinut la instalaţie ca sursă de informaţie continuă.







Limitările metodei (Hyatt, 2003):
Necesită un sistem sau o activitate bine definită, altfel cuvintele ghid nu pot fi folosite în
lipsa datelor detaliate de proiectare şi hazardurile nu pot fi identificate într-un mod eficient.
Procedeul identifică sistemele de protecţie proiectate, care apar numai în planurile detaliate
de proiectare.
Necesită mult timp. Metoda identifică sistematic deviaţiile credibile, accidentele potenţiale
care rezultă în urma deviaţiilor, investighează posibilităţile inginereşti şi administrative
pentru protejarea sistemului împotriva deviaţiilor, generează recomandări pentru
îmbunătăţirea sistemului. Această analiză complexă necesită mult timp atât din partea
operatorului cât şi din partea echipei multidisciplinare.
Se focalizează pe deviaţii cauzate de un singur eveniment, astfel accidentele cauzate de
combinaţia mai multor evenimente nu pot fi investigate suficient de bine.
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STUDIU DE CAZ
Identificarea hazardelor şi riscurilor specifice, descrierea detaliată a scenariilor posibile de
accidente, probabilitatea producerii acestora sau condiţiile în care acestea se pot produce în
cazul unei electrocentrale

Sunt prezentate scenarii de accidente industriale posibile, condiţiile în care acestea se pot
produce şi o evaluare calitativă a probabilităţii de producere precum şi a gravităţii consecinţelor,
pentru fiecare din secţiunile de siguranţă identificate.
a) Gospodăria de păcură
1. Incendiu la rampa de descărcare păcură. Chiar dacă este combustibilă, păcura nu este un
produs inflamabil şi pentru a se putea aprinde are nevoie de o sursă de foc cu energie ridicată (un
scurt circuit puternic, expunerea la foc deschis, etc.). Ca atare producerea unui incendiu la cisternele
de păcură aflate la rampa de descărcare are o probabilitate foarte mică iar consecinţele vor consta în
eventuale vătămări ale personalului aflat în imediata apropiere şi daune materiale (pierderea păcurii
arse, avarierea cisternei, costuri aferente intervenţiei, etc.). Incendiul eventual declanşat se poate
extinde şi la alte cisterne din convoiul existent la rampă dacă nu se intervine operativ. Personalul de
operare instruit şi respectarea strictă a parametrilor de operare reduc considerabil riscul unor
asemenea evenimente.
2. Incendiu la rezervoarele de păcură 1-6. Aprinderea păcurii aflate în interiorul rezervoarelor
poate fi favorizată de evaporarea componenţilor volatili ai păcurii datorită încălzirii acesteia, dar şi
în acest caz este necesară o sursă de foc cu energie ridicată. Un incendiu declanşat din interiorul
rezervorului este improbabil, doar eventuale scurgeri de păcură care se aprind pot eventual genera
ulterior şi aprinderea rezervorului. Acest tip de accident este foarte puţin probabil iar personal de
operare instruit , respectarea strictă a parametrilor de operare şi a regulilor de întreţinere, verificarea
periodică şi existenţa unor mijloace de avertizare reduc considerabil probabilitatea de producere a
unor asemenea evenimente. Prezenţa unor cantităţi mari de păcură în rezervoare face ca eventualele
avarii soldate cu incendii să poată genera consecinţe majore mari pagube materiale considerabile,
posibile accidentări grave ale personalului de operare şi/sau intervenţie, emisii de gaze de ardere
toxice în atmosferă, etc.) precum şi propagarea incendiului dacă nu se intervine operativ. Existenţă
instalaţiilor fixe de stingere şi răcire diminuează considerabil riscul unor astfel de accidente.
3. Incendiu la staţiile pompare a păcurii . Incendierea zonei pompelor sau a preîncălzitorilor
este posibilă în cazul unor avarii ale utilajelor sau instalaţiilor (pompe, filtre, preîncălzitori, instalaţii
electrice) soldate cu eventuale scurgeri şi apoi incendierea acestora. Probabilitatea apariţiei unui
incendiu în zona pompelor este redusă, dar mai ridicată decât la rampa de descărcare sau la
rezervoare datorită temperaturii mai mari, a manipulării intense a păcurii, a existenţei mai multor
surse potenţiale de scurgeri (presetupe, flanşe şi alte îmbinări), a existenţei unor instalaţii electrice
de forţă. Consecinţele unor astfel de accidente pot fi considerate minore având în vedere cantităţile
relativ reduse de păcură care pot fi implicate.
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Personalul de operare instruit , respectarea strictă a parametrilor de operare şi a regulilor de
întreţinere a utilajelor, verificarea periodică şi existenţa unor mijloace de avertizare reduc
considerabil riscul unor asemenea evenimente.
4. Incendiu la transformatoarele de curent de la Staţia de pompe. Un incendiu la
transformatoarele aferente Staţiei de pompe păcură se poate produce în principal datorită unor scurt
circuite în interiorul transformatorului care să ducă la expandarea uleiului, fisurarea cuvei,
scurgerea în exterior concomitent cu incendierea. Personalul de operare instruit şi autorizat,
verificarea periodică a echipamentelor, existenţa unor mijloace de protecţie pe partea electrică,
cantitatea relativ redusă de ulei care poate fi implicată diminuează riscul de producerea a unui astfel
de accident. Consecinţele pot fi considerate moderate şi constau în pagubele materiale importante
(distrugerea transformatoarelor).
5. Poluări accidentale la rampa de păcură . Probabilitatea apariţiei unor scurgeri la rampa de
păcură este destul de ridicată datorită numărului mare de manevre manuale care sunt efectuate cu
posibilitatea apariţiei unor erori umane. Totuşi activitatea de descărcare a cisternelor de păcură nu
este o activitate continuă (se desfăşoară doar pe perioada aprovizionării), ceea ce reduce
probabilitatea de apariţie a unor scurgeri. Poluări semnificative la rampa de păcură (soldate cu
evacuarea de produse petroliere în sistemul de canalizare) sunt posibile doar dacă au loc scurgeri în
cantităţi care să depăşească capacitatea instalaţiilor de captare. Personal de operare instruit,
respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru şi a regulilor de întreţinere, verificarea periodică a
instalaţiilor aferente, cantităţile limitate de păcură şi existenţa unor mijloace eficiente de captare
reduc considerabil riscul unor asemenea evenimente.
6. Poluări accidentale la rezervoarele de păcură. Poluări semnificative la rezervoarele de
păcură sunt posibile dacă au loc scurgeri în cantităţi mari simultan cu precipitaţii abundente, când
poate fi depăşită capacitatea de captare. Probabilitatea de producere a unor scurgeri de păcură la
rezervoare este mai redusă decât la rampa de descărcare datorită în special faptului că se efectuează
mai puţine manipulări. Consecinţele sunt agravate de cantitatea mare de păcură care poate fii
implicată într-un astfel de accident. Personalul de operare instruit , respectarea strictă a
instrucţiunilor de lucru şi a regulilor de întreţinere a cuvelor de retenţie, verificarea periodică a
rezervoarelor cu dotările aferente şi a instalaţiei de captare reduc considerabil riscul unor asemenea
evenimente.
7. Poluări accidentale la staţiile de pompe. Probabilitatea de apariţie a unor scurgeri la staţiile
de pompare este mai mare decât la rezervoare datorită manipulări intense a păcurii, presiunii mai
ridicate, multitudinii de îmbinări unde pot să apară scăpări şi existenţei unor utilaje intens solicitate
mecanic. Consecinţele unui astfel de accident sunt reduse datorită unei cantităţi mici de păcură care
poate fii implicată şi existenţei instalaţiiei de captare a scurgerilor. Respectarea strictă a
parametrilor de operare, verificarea şi întreţinerea periodică a utilajelor şi conductelor tehnologice
precum şi a instalaţiilor de captare reduc riscul unor astfel de accidente.
b) Grup energetic
1. Incendiu la cazanele energetice. Un incendiu la cazanele de abur este posibil prin
incendierea unor eventuale scurgeri de păcură sau de gaze utilizate drept combustibili, sau a
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depunerilor de cenuşă pe conductele de evacuare a gazelor de ardere. Probabilitatea de producere a
unui incendiu în această zonă este mărită de presiunea şi temperatura înaltă a păcurii şi de existenţa
focului deschis în cazane. Măsurile de siguranţă existente (cazanele de abur sunt sub incidenţă
ISCIR), mijloacele automate de avertizare a declanşării unui incendiu, mijloacele automate de
stingere existente, diminuează probabilitatea de producere a unui accident major în această zonă. În
cazul producerii unui accident prin incendiere se pot produce pagube materiale atât directe prin
distrugerea echipamentelor cât şi indirecte prin oprirea cazanului implicat.
2. Incendiu la transformatoarele aferente grupului generator. Un incendiu la transformatoarele
aferente grupului generator se poate produce în principal datorită unor scurt circuite în interiorul
transformatorului care să ducă la expandarea uleiului, fisurarea cuvei, scurgerea în exterior
concomitent cu incendierea. Probabilitatea de producere a unor astfel de accidente este mărită de
condiţiile de temperatură ridicată la care funcţionează transformatoarele. În cazul unui incendiu la
transformatoarele din zona Grupului generator se pot produce pagube materiale însemnate prin
distrugerea transformatoarelor şi afectarea funcţionării generatoarelor. Verificarea periodică a
echipamentelor, existenţa mijloacelor de protecţie pe partea electrică, a mijloacelor automate de
avertizare la incendiu, a mijloacelor automate de stingere diminuează riscul de producerea a unui
accident major.
3. Incendiu la rezervorul de ulei TA din sala turbinelor. Probabilitatea de incendiere a uleiului
TA este foarte mică datorită inflamabilităţii şi volatilităţii reduse a acestuia, a măsurilor antiex luate
în zonă şi existenţei unor instalaţii de semnalizare a temperaturilor ridicate. O eventuală avarie la
conductele de abur supraîncălzit (500C) existente în această zonă, temperatura de lucru (50-55C)
şi eventuala degradare a uleiului în procesul de ungere ar putea favoriza declanşarea unui astfel de
accident. În cazul producerii unui asemenea accident se pot produce pagube materiale atât directe
(pierderea uleiului, avarierea rezervorului şi a altor echipamente) cât şi indirecte prin oprirea
funcţionării agregatelor. Personalul de operare instruit, respectarea strictă a parametrilor de operare
şi a regulilor de întreţinere a utilajelor, verificarea periodică şi existenţa unor mijloace de avertizare
şi intervenţie reduc considerabil riscul unor asemenea evenimente.
4. Explozia hidrogenului la turbogeneratoare.
Acest tip de accident este posibil fie prin explozia unor scurgeri din traseele de hidrogen
utilizat la răcirea generatoarelor, fie prin explozia hidrogenului în instalaţia de utilizare.
Cu toate că iniţierea unei deflagraţii în amestecuri hidrogen-aer necesită energii deosebit de
scăzute: 0,02 mJ pentru un amestec stoechiometric H2-aer (30 % H2) respectiv 0,6 mJ pentru un
amestec sărac (7 % H2) la temperatura şi presiunea iniţială ambiante (Lewis, von Elbe, 1987),
probabilitatea ca eventualele scurgeri să explodeze este foarte redusă datorită cantităţii mici de
hidrogen vehiculate, a dispersiei rapide a hidrogenului eventual scurs spre tavanul sălii (care este
prevăzut cu deschideri de ventilaţie naturală) şi a măsurilor speciale de protecţie antiex din zona
periculoasă.
Limitele de explozie ale amestecurilor hidrogen-oxigen şi hidrogen-aer, la temperatura iniţială
de 25°C şi presiunea de 1 atm (Coward, Jones, 1952) sunt cele prezentate în tabelul următor:
Tabelul 6. Limite de explozie amestecuri
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Oxidant
Oxigen
Aer

LIE (vol%)
4,0
4,0

LSE (vol%)
95
75

Ca atare, explozia în interiorul instalaţiei de utilizare este foarte puţin probabilă, datorită
analizei continue a purităţii hidrogenului şi purjarea în atmosferă a hidrogenului eventual
impurificat ori de câte ori este nevoie. La explozia în celule închise, amestecurile hidrogen – aer
dezvoltă presiuni maxime de cel mult 8,3 bar, deci chiar dacă are loc o astfel de explozie, efectele
produse vor fi minore şi vor consta în deteriorarea instalaţiei şi eventual rănirea persoanelor aflate
în imediata apropiere. În plus trebuie menţionat că, prin proiect, carcasa generatorului este
concepută în aşa fel încât să reziste la explozii în interiorul generatorului.
6. Poluări accidentale cu păcură în sala cazanelor energetice. Scurgeri de păcură în sala
cazanelor sunt posibile în special datorită presiunii ridicate a păcurii vehiculate în această zonă.
Pericolul constă în temperatura ridicată a păcurii şi posibilitatea incendierii ulterioare a acesteia, dar
consecinţele pot fi considerate minore datorită cantităţii limitate de păcură care poate fi deversată.
Personal de operare instruit, respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru şi a regulilor de întreţinere,
verificarea periodică a instalaţiilor aferente şi existenţa unor mijloace eficiente de captare reduc
considerabil riscul unor asemenea evenimente.
c) Cazanele de apă fierbinte CAF
1. Incendiu la cazanele de apă fierbinte. Un incendiu la CAF-uri este posibil în special prin
incendierea unor scurgeri de păcură sau gaze utilizate drept combustibil. Producerea unor astfel de
accidente este favorizată de temperatura şi presiunea ridicată a păcurii la alimentarea arzătoarelor.
Verificarea periodică a echipamentelor, utilizarea de personal de operare instruit, funcţionarea
sezonieră a cazanelor, fac puţin probabilă producere unui astfel de accident. Datorită cantităţii
reduse de combustibili care poate fi implicată, consecinţele sunt minore şi pot consta în deteriorarea
unor echipamente şi eventuala rănire a persoanelor aflate în imediata apropiere.
2. Incendiu la transformatoarele de curent de la CAF-uri. Un incendiu la transformatoare se
poate produce în principal datorită unor scurt circuite în interiorul transformatorului care să ducă la
expandarea uleiului, fisurarea cuvei, scurgerea în exterior concomitent cu incendierea. Personalul de
operare instruit şi autorizat, verificarea periodică a echipamentelor, existenţa unor mijloace de
protecţie pe partea electrică, cantitatea relativ redusă de ulei care poate fi implicată diminuează
riscul de producerea a unui astfel de accident. Consecinţele pot fi considerate moderate şi constau în
pagubele materiale importante (distrugerea transformatoarelor) şi afectarea funcţionării cazanelor.
3. Poluare accidentală cu păcură la CAF-uri. Scurgeri de păcură la CAF-uri sunt posibile în
special datorită presiunii ridicate a păcurii vehiculate în această zonă. Pericolul constă în
temperatura ridicată a păcurii şi posibilitatea incendierii ulterioare a acesteia, dar consecinţele pot fi
considerate minore datorită cantităţii limitate de păcură care poate fi deversată. Personal de operare
instruit, respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru şi a regulilor de întreţinere, verificarea
periodică a instalaţiilor aferente şi existenţa unor mijloace eficiente de captare reduc considerabil
riscul unor asemenea evenimente.
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d) Gospodăria de ulei
1. Incendiu la rezervoarele de ulei. Un incendiu la rezervoarele de ulei este posibil prin
incendierea unor scurgeri sau prin aprinderea vaporilor în interiorul rezervorului. Probabilitatea de
producere a unui astfel de accident este foarte redusă datorită inflamabilităţii şi volatilităţii scăzute a
uleiului precum şi izolării uleiului în conducte şi rezervoare cu posibilităţi foarte mici de apariţie a
unor scurgeri. În cazul producerii unui asemenea accident consecinţele pot fi considerate minore şi
constau în pagube materiale (pierderea uleiului, avarierea rezervoarelor şi a altor echipamente) şi
eventuala rănire a personalului aflat în imediata apropiere. Personalul de operare instruit,
respectarea strictă a parametrilor de operare şi a regulilor de întreţinere a utilajelor, verificarea
periodică şi existenţa unor mijloace de avertizare şi intervenţie reduc considerabil riscul unor
asemenea evenimente.
e) Instalaţia de electroliză
1. Explozie în instalaţia de electroliză. O explozie în instalaţia de electroliză se poate produce
în cazul formării unei atmosfere explozive în contact cu o sursă de foc sau scânteie. Atmosfera
explozivă se poate forma prin scăpări de hidrogen din instalaţia de producere în zona de lucru.
Probabilitatea unui astfel de accident este redusă datorită controlului explozimetric continuu în hala
de electroliză, a purităţii gazelor produse (controlul permanent al oxigenului în hidrogen şi a
hidrogenului în oxigen) şi a măsurilor de protecţie antiex luate în zona cu pericol. Instruirea
corespunzătoare a personalului, respectarea strictă a procedurilor de lucru şi a normelor PSI şi
dotările existente reduc substanţial riscurile unui astfel de accident.
2. Explozia rezervoarelor de hidrogen. O explozie a unui rezervor de hidrogen este posibilă în
principal prin formarea de amestec exploziv (impurificarea hidrogenului cu oxigen). Controlul
continuu a purităţii hidrogenului depozitat face ca probabilitatea de producere a unui astfel de
accident să fie redusă. Consecinţele pot fi considerate moderate şi constau în pagube materiale
(deteriorarea sau distrugerea rezervoarelor) şi eventual rănirea persoanelor aflate în imediata
apropiere. Personal de operare instruit şi autorizat, respectarea strictă a parametrilor de operare şi a
regulilor de depozitare şi manipulare, verificarea ISCIR a recipienţilor reduce considerabil riscul
unor asemenea evenimente.
f) Staţia 110 KV
1. Incendiu la transformatoare. Un incendiu la transformatoarele aferente Staţiei 110 KV se
poate produce în principal datorită unor scurt circuite în interiorul trnsformatorului care să ducă la
expandarea uleiului, fisurarea cuvei, scurgerea în exterior concomitent cu incendierea. Uleiul
utilizat este combustibil dar se aprinde foarte greu iar transformatoarele sunt sisteme închise şi
etanşe. Verificarea riguroasă a echipamentelor şi existenţa mijloacelor de protecţie electrică reduce
semnificativ probabilitatea de producere a eventualelor incendii. Consecinţele unui astfel de
accident pot fi considerate moderate şi constau în deteriorarea sau chiar distrugerea
transformatoarelor şi întreruperea parţială sau toatală a funcţionării staţiei. Instruirea
corespunzătoare a personalului, respectarea strictă a procedurilor de lucru şi a normelor PSI şi
dotările existente reduc substanţial riscurile unui astfel de accident.
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2. Incendiu la podul de cable aferent camerei de comandă. Un incendiu la podul de cable se
poate produce datorită unui scurt circuit. Probabilitatea de producerea a unui astfel de accident este
redusă datorită sistemelor de protecţie existente. Consecinţele pot fi considerate minore (fiind
substanţial diminuate de existenţa instalaţiei de avertizare de incendiu -detectoare de fum) şi
constau în distrugerea traseelor de cabluri şi oprirea funcţionării totale sau parţiale a staţiei
electrice. Instruirea corespunzătoare a personalului, respectarea strictă a procedurilor de lucru şi a
normelor PSI şi dotările existente reduc substanţial riscurile unui astfel de accident.
g) Staţia chimică
1. Scurgeri de lichide periculoase pe sol. Scurgerile de soluţie de acid clorhidric sau hidroxid
de sodiu pot avea loc în cazul unor avarii la rezervoarele de depozitare şi/sau la instalaţiile aferente.
Toate instalaţiile şi utilajele unde se utilizează lichide periculoase sunt amplasate pe suprafeţe
impermeabilizate prin betonare conectate la canalizarea chimic impură iar rezervoarele de stocare
sunt amplasate în cuve de retenţie. Ca atare scurgerea acestora pe sol este improbabilă iar efectele
nesemnificative. Hidrazina este depozitată în ambalajele originale (butoaie), se manipulează
cantităţi foarte mici şi ca atare riscul de producere a unor eventuale scurgeri este nesemnificativ.
h. Alte accidente posibile
1. Întreruperea furnizării de energie electrică din motive exterioare societăţii este un
eveniment cu probabilitate mică, având loc doar în situaţii deosebite apărute în sistemul energetic
naţional şi doar în condiţiile în care şi generarea de curent este întreruptă. Întreruperea neplanificată
a furnizării de energie electrică poate avea consecinţe reduse şi de obicei de scurtă durată, cu
consecinţe minore în ceea ce priveşte siguranţa oamenilor.
2. Incendii la alte obiective de pe amplasament. Obiectivele situate în celelalte zone ale
amplasamentului sunt încadrate în categoria„D”-risc mediu de incendiu şi „E”-risc mic de incendiu,
la care declanşarea unui eventual incendiu este puţin probabilă iar consecinţele pot fi considerate
minore.
3. Accidentele de muncă au o probabilitate medie având în vedere complexitatea proceselor şi
a numărului relativ mare de personal care lucrează în cadrul obiectivului dar efectele sunt minore şi
pot consta în răniri ale lucrătorilor (mai ales în perioadele de reparaţii), arsuri, etc. Gradul ridicat de
automatizare, instruirea corespunzătoare a personalului, respectarea parametrilor de operare şi a
normelor PM şi PSI asigură o reducere substanţială a acestor accidente.
Pentru identificarea potenţialelor accidente majore specifice obiectivului s-a procedat la o
evaluare calitativă a riscului asociat scenariilor de accidente posibile prezentate anterior.
Analiza calitativă are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri posibile, face posibilă
ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului şi prezintă primul pas în metodologia de realizare a
analizei riscurilor. Evaluarea calitativă a riscului se realizează prin calculul nivelului de risc ca
produs între nivelul de gravitate şi cel de probabilitate ale evenimentului analizat.
a. Măsura calitativă a consecinţelor este realizată prin încadrarea în cinci nivele de gravitate,
care au următoarea semnificaţie:
1. Nesemnificativ
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• Pentru oameni (populaţie): vătămări nesemnificative
• Emisii: fără emisii;
• Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la puţine specii sau părţi ale ecosistemului, pe
termen scurt şi reversibile
• Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fără motive de îngrijorare.
2. Minor
• Pentru oameni (populaţie): este necesar primul ajutor;
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute imediat;
• Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide şi reversibile pentru puţine specii sau parţi ale
ecosistemului, animale obligate să-şi părăsească habitatul obişnuit, plantele sunt inapte să se
dezvolte după toate regulile naturale , calitatea aerului creează un disconfort local , poluarea apei
depăşeşte limita fondului pentru o scurtă perioadă;
• Socio-politic: Efecte sociale cu puţine motive de îngrijorare pentru comunitate.
3. Moderat
• Pentru oameni (populaţie): sunt necesare tratamente medicale;
• Economice: reducerea capacităţii de producţie;
• Emisii: emisii în incinta obiectivului reţinute cu ajutor extern;
• Ecosisteme: daune temporare şi reversibile, daune asupra habitatelor şi migraţia populaţiilor
de animale, plante incapabile să supravieţuiască, calitatea aerului afectată de compuşi cu potenţial
risc pentru sănătate pe termen lung, posibile daune pentru viaţa acvatică, contaminări limitate ale
solului şi care pot fi remediate rapid;
• Socio-politic: Efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru comunitate.
4 Major
• Pentru oameni (populaţie): vătămări deosebite;
• Economice : întreruperea activităţii de producţie;
• Emisii: emisii înafara amplasamentului fără efecte dăunătoare;
• Ecosisteme: moartea unor animale, vătămări la scară largă, daune asupra speciilor locale şi
distrugerea de habitate extinse , calitatea aerului impune “refugiere în siguranţă” sau decizia de
evacuare, remedierea solului este posibilă doar prin programe pe termen lung;
• Socio-politic: Efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru comunitate
5 Catastrofic
• Pentru oameni (populaţie): moarte;
• Economice : oprirea activităţii de producţie;
• Emisii: emisii toxice înafara amplasamentului cu efecte dăunătoare;
• Ecosisteme: moartea animalelor în număr mare, distrugerea speciilor de floră, calitatea
aerului impune evacuarea, contaminare permanentă şi pe arii extinse a solului;
• Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare.
b. Măsura probabilităţii de producere este realizată tot prin încadrarea în cinci nivele, care au
următoarea semnificaţie:
1. Rar (improbabil) (se poate produce doar în condiţii excepţionale) – Frecvenţa de apariţie
mai mică de 10-12.
2. Puţin probabil (s-ar putea întâmpla cândva) – Frecvenţa de apariţie între 10-8 şi 10-12.
3. Posibil (se poate întâmpla cândva) – Frecvenţa de apariţie între 10-6 şi 10-8
4. Probabil (se poate întâmpla în multe situaţii) – Frecvenţa de apariţie între 10-4 şi 10-6
5. Aproape sigur-(se întâmplă în cele mai multe situaţii)–Frecvenţa de apariţie peste 10-4.
105
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 105/242

Utilizând informaţiile obţinute din analiză, riscul este plasat într-o matrice de forma
următoare:
Tabelul 7. Matricea riscurilor
Consecinţe
Nesemn
M
M
ificative
inore
oderate
1
2
3
Impro

Probabilitate

<

1

10-12

babil

10la 10-12
106
la 10-8
Probab
104
il
la 10-6
Aproa
>
-4
pe sigur
10
Puţin
probabil
Posibil

2

8

3
4
5

M
ajore
4

Cata
strofice
5

1

2

3

4

5

2

4

6

8

10

3

6

9

4

8

12

5

1
0

15

1
2
1
6
2
0

15
20
25

Tabelul 8. Analiza riscului
Nivele
risc

de

Definiţie

Acţiuni ce trebuie întreprinse

1–4

Risc
scăzut

5–9

Risc scăzut

10 – 14

Risc moderat

15 – 19

20 – 25

foarte

Risc ridicat

Risc extrem

Conducerea acţiunilor prin proceduri obişnuite ,
de rutină
Se acţionează prin proceduri standard specifice,
cu implicarea conducerii de la locurile de muncă
Acţiuni prompte , luate cât de repede permite
sistemul normal de management, cu implicarea
conducerii de vârf
Fiind o situaţie de urgenţă, sunt necesare acţiuni
imediate şi se vor utiliza prioritar toate resursele
disponibile
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Pentru evaluarea riscurilor asociate activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului, s-a procedat
la atribuirea unor valori numerice pentru fiecare nivel de gravitate a consecinţelor şi de probabilitate
a producerii eventualului accident imaginat, riscul asociat fiecărui scenariu fiind reprezentat de
produsul dintre cele două valori atribuite. La stabilirea valorilor asociate nivelelor de probabilitate şi
de gravitate se ţine cont de impactul potenţial şi de măsurile de prevenire prevăzute.
Tabelul 9. Cuantificarea riscurilor
Nr.
crt.

Pericolul

Probalitate

a. Gospodăria de păcură
Incendiu la Rampa de descărcare
1 păcură

Gravitate

Risc

2

3

6

2

Incendiu la rezervoarele de păcură 1-6

2

4

8

3

Incendiu la staţiile pompe

3

2

6

4

Incendiu la transformatoarele de curent

2

3

6

3

2

6

1

3

3

3

1

3

3

2

6

2

3

6

Incendiu la rezervorul de ulei TA din
3 sala turbinelor

1

2

2

Explozia
5 turbogeneratoare

2

3

6

2

1

2

Poluări
5 descărcare
6

accidentale

la

rampa

de

Poluări accidentale la rezervoare

Poluări accidentale la staţiile de pompe
7
b. Grup energetic
Incendiu la cazanele energetice
1
Incendiu la transformatoarele aferente
2 grupului generator

hidrogenului

la

Poluări accidentale cu păcură în sala
6 cazanelor
c. Cazane de apă fierbinte CAF
1

Incendiu la cazane

2

2

4

2

Incendiu la transformatoarele de curent

2

3

6

2

1

2

1

2

2

Poluare accidentală cu păcură
3
d. Gospodăria de ulei
Incendiu la rezervoarele de ulei
1
e. Instalaţia de electroliză
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Explozie în instalaţia de electroliză

1

Explozia rezervoarelor de hidrogen
2
f. Staţia 110 KV
Incendiu la transformatoare
1
Incendiu la podul de cable aferent
2 camerei de comanda
g. Staţia chimică
Scurgeri de lichide periculoase pe sol
1
h. Alte accidente posibile
Întreruperea furnizării de
electrică
Incendii la alte obiective
2
amplasament
3
Accidentele de muncă
1

energie
de

pe

3

2

6

2

2

4

2

3

6

2

2

4

1

2

2

1

2

2

2

3

6

3

2

6

În graficul următor se prezintă centralizat rezultatele analizei calitative de risc. În zonele
delimitate de grilă sunt menţionate indicele zonei de securitate şi numărul corespunzător al
scenariului :

Tabelul 10. Sintetizarea rezultatelor analizei calitative de risc

PROBABILITATEA

1
0

-4

0

-6

1
a.7

a.3,5;
b.1;e.1; h.3

b.6; c.3

c.1;
e.2; f.2

1
0-8
1
0-12

a.1,4;b.2
,5; c.2; f.1;
h.2

b.3;d.
1; g.1; h.1
Nesemnifi
Minor
cative
e
e
EFECTE (GRAVITATEA)

a.2

a.6
Moderat

Majore

Catast
rofice

Rezultatele analizei calitative de risc arată că toate scenariile de accident luate în considerare
prezintă un risc scăzut sau foarte scăzut.
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Totuşi s-a considerat utilă şi necesară o analiză mai detailată, bazată pe evaluarea cantitativă a
riscurilor , pentru scenariile la care consecinţele pot fi majore, considerate accidente potenţial
majore.
Evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor accidentelor majore identificate
Extinderea analizei de risc şi intensitatea măsurilor de prevenire şi atenuare trebuie să fie
proporţionale cu riscul implicat. Modele simple de identificare a pericolului şi analiza calitativă a
riscului nu sunt totdeauna suficiente şi ca atare uneori este necesară utilizarea evaluărilor detaliate.
Există mai multe metode pentru realizarea evaluării cantitative a riscului. Alegerea unei tehnici
particulare este specifică scenariului de accident analizat.
Conform prevederilor HG. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de
accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, accident major este considerat orice
incendiu , explozie sau eliberare accidentală a unei substanţe periculoase, în care aceasta este
prezentă într-o cantitate de cel puţin 5% din cantitatea relevantă precum şi orice accident care are
cel puţin una din următoarele consecinţele :
1. Vătămarea persoanelor sau daune asupra bunurilor imobiliare
a) un deces,
b) rănirea a şase persoane din interiorul obiectivului şi spitalizarea acestora cel puţin pentru 24
de ore,
c) spitalizarea unei persoane din afara obiectivului cel puţin pentru 24 de ore,
d) producerea de daune asupra unei/unor locuinţe din afara obiectivului şi distrugerea acestora
ca rezultat al accidentului,
e) evacuarea sau sinistrarea unor persoane pentru mai mult de 2 ore (persoane x ore): valoarea
calculată trebuie să fie de cel puţin 500,
f) întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricităţii, gazului sau
telecomunicaţiilor pentru mai mult de două ore (persoane x ore) în cazul în care valoarea rezultată
prin multiplicarea numărului de persoane afectate cu numărul de ore de întrerupere a serviciilor
menţionate este de cel puţin 1000.
2. Efecte nocive imediate asupra mediului
2.1. Daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre:
a) 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologică sau de conservare, protejat prin
lege,
b) 10 ha sau mai mult dintr-un habitat mai extins, incluzând teren agricol.
2.2. Daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apă curgătoare sau marine
a) 10 km sau mai mult dintr-un râu sau canal,
b) 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz,
c) 2 ha sau mai mult dintr-o deltă,
d) 2 ha sau mai mult dintr-o apă costieră sau mare deschisă.
2.3. Daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane (1 ha sau mai mult)
3. Daune asupra bunurilor
a) daune aduse bunurilor din cadrul obiectivului a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a
cel puţin 0,5 milioane Euro,
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b) daune aduse unor bunuri din afara obiectivului a căror valoare în lei reprezintă echivalentul a
cel puţin 0,2 milioane Euro.
4. Daune transfrontieră
Orice accident în care este prezentă o substanţă periculoasă şi care determină efecte în afara
teritoriului naţional.
5. Orice alt accident sau avarie, considerate ca prezentând un interes tehnic special pentru
prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora.
6.7. Evaluarea riscului prin metoda indicelui DOW
Ghidul FEI (Fire and Explosion Index) a fost dezvoltat de compania de produse chimice
DOW şi publicat de Institutul American al Inginerilor Chimişti (AIChE) în 1964 (AIChE, 1994).
Analiza sistemelor din punct de vedere al riscului de foc şi explozie, este o evaluare
obiectivă, pas cu pas, a potenţialului real de incendiu, explozie şi reactivitate al echipamentului unei
instalaţii şi conţinutului său. Măsurătorile cantitative folosite în analiză se bazează pe datele istorice
privind pierderile, pe potenţialul energetic al materialelor aflate în studiu şi măsura în care practicile
preventive sunt în mod curent aplicate.
Scopul principal a ghidului FEI este evitarea pierderilor potenţiale în fiecare zonă de
activitate şi sprijină găsirea căilor de diminuare a gravităţii şi consecinţelor financiare ale unui
incident, într-o manieră eficientă şi economică.
Deşi sistemul FEI este în primul rând destinat proceselor în care sunt stocate, manevrate sau
procesate substanţe inflamabile, combustibile sau reactive, el poate fi utilizat la determinarea
pierderilor potenţiale în instalaţiile de tratare a scurgerilor, sistemele de distribuţie, conducte,
redresoare, transformatoare, boilere, oxidatori termici şi unele părţi ale instalaţiilor energetice.
Sistemul mai poate fi utilizat la evaluarea riscurilor în procesele la scară mică, cu un inventar redus
de materiale potenţial periculoase; este în mod special recomandată aplicarea sa la instalaţiile pilot.
Sistemul poate fi aplicat dacă este utilizată o cantitate minimă de aproximativ 1000 lb (454 kg) de
substanţă inflamabilă sau reactivă (AIChE, 1994).
Cu cât valorile obţinute sunt mai mari, cu atât procesul este mai periculos. În cazul
proiectării unei noi instalaţii , calculul indicelui se efectuează după realizarea diagramei de proces şi
control şi a proiectelor de montaj utilaje şi conducte, astfel încât să poată fi utilizat ca un ghid
pentru selectarea şi proiectarea utilajelor şi echipamentelor suplimentare de protecţie pentru operare
în condiţii de siguranţă (Ozunu, Anghel, 2007).
Pentru a realiza o analiză FEI, conform Ghidului „DOW’S Fire&Explosion Index Hazard
Classification Guide”, ediţia 7, este nevoie de următoarele documente (AIChE, 1994):
 Un plan exact al obiectivului;
 Schemă tehnologică a procesului;
 Un Ghid FEI de Clasificarea hazardurilor;
 Un formular: Fire & Explosion Index (pag. 5 – F&EI, ediţia a 7-a)
 Un formular: Loss Control Credit Factors (pag. 6 – F&EI, ediţia a 7-a)
 Un formular: Process Unit Analysis Summary (pag. 6 – F&EI, ediţia a 7-a)
 Un formular: Manufacturing Unit Risk Analysis Summary (pag.7 – F&EI, ediţia a 7-a)
 Date privind costul de înlocuire al echipamentului instalat în zona studiată.
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Indicele DOW ( Dow Fire and Explosion Index - FEI) se aplică numai utilajelor cheie
individuale şi se referă numai la incendii şi explozii.
Sistemul F&EI urmăreşte să:
1. Cuantifice în mod realist distrugerile previzibile ale unui potenţial incendiu, explozie sau
incident datorat reactivităţii substanţelor.
2. Identifice echipamentul care este capabil de a contribui la crearea şi extinderea unui
incident.
3. Comunice conducerii unităţii riscurile de incendiu şi explozie. (Ozunu, Anghel, 2007)
Algoritmul de calcul este prezentat în continuare:
Selectarea “unităţii de proces relevante ”
Determinarea Factorului de Material
Calculul Factorului de Pericol General

Calculul Factorului de Pericol Special

Calculul Factorului de Pericol al Unităţii de Proces
Calculul factorului de
distrugere şi de control al
pierderilor

Calculul FEI
Determinarea razei şi ariei de expunere

Fig. 1. Algoritmul de calcul indice Dow
6.7.1. Descrierea algoritmului
1. Selectarea „Unităţii de proces relevante”
Primul pas în efectuarea calculului FEI necesită folosirea unei proceduri eficiente şi logice
pentru a determina care unitate de proces trebuie studiată. Unitatea de proces se defineşte ca fiind
oricare element major al echipamentului unui proces.
Este cât se poate de clar că majoritatea Instalaţiilor au mai multe Unităţi de proces. Pentru a
calcula indicele FEI, doar Unităţile de proces care pot avea impact din punct de vedere al prevenirii
pierderilor vor fi evaluate. Acestea sunt considerate Unităţi de proces relevante.
Nu există reguli stricte care să stabilească alegerea Unităţilor de proces ce vor fi evaluate.
Pentru determinarea părţilor de echipament cu cel mai ridicat potenţial de foc şi explozie, se are în
vedere în principal experienţa inginerilor din unitatea analizată, a specialiştilor în siguranţă şi
prevenirea pierderilor şi a altor persoane cu experienţă şi o bună cunoaştere a procesului.
Selectarea se face pe schema de montaj, în zona “cheie” a instalaţiei cu cel mai mare risc de
incendii şi explozii. Pentru selecţie sunt luaţi în considerare următorii factori din proces: energetici,
cantitatea de materiale hazarduoase vehiculate, capitalul investit, înlănţuirea de alte probleme care
pot să apară ca rezultat al unui incendiu sau explozii, cât de critică este acea unitate din proces
pentru operarea instalaţiei.
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În general, mărimea şi importanţa acestor factori este cea care dă probabilitatea cea mai
mare ca Unitatea de proces să necesite evaluarea.
1. Determinarea Factorului de Material (MF)
Factorul de material (MF) este valoarea de bază de la care se porneşte calculul FEI şi a altor
valori în analizele de risc. MF este o măsură a potenţialului energetic intrinsec eliberat prin incendiu
sau explozie, prin combustie sau reacţie chimică.
MF se obţine pe baza NF şi NR care sunt indici de evaluare ai materialului introduşi de
NFPA (National Fire Protection Association) şi ce exprimă inflamabilitatea şi respectiv reactivitatea
(sau instabilitatea). În general NF şi NR se dau pentru temperatura ambientală. Este cunoscut faptul
că pericolul de incendiu şi reacţie al unui material creşte semnificativ cu temperatura. Pericolul de
incendiu al unui lichid combustibil la o temperatură peste „flash point” este echivalent cu cel al unui
lichid inflamabil la temperatura ambientală. Parametrii de reacţie cresc de asemenea foarte
semnificativ cu creşterea temperaturii. Dacă temperatura materialului pe care se bazează aprecierea
MF este peste 60 °C, este necesară efectuarea unei ajustări. Anexa A din Ghid conţine o listă a MF
pentru un mare număr de compuşi chimici şi materiale (inclusiv păcura) şi aceste valori vor fi
utilizate în cele mai multe cazuri.
2. Calculul Factorului de Pericol al Unităţii de proces (F3)
Valoarea numerică a F3 se determină după ce în prealabil se determină Factorul de Pericol
General al Procesului (F1) şi Factorul de Pericol Special al Procesului (F2). Fiecare element ce
intră în calculul F3 contribuie la dezvoltarea sau escaladarea unui incident ce poate cauza un
incendiu sau o explozie.
Pentru calculul penalităţilor cuprinse în Factorul de Pericol al Unităţii de Proces se alege un
singur moment specific în timp, în care materialul vizat prezintă cel mai mare pericol în condiţiile
normale de operare ale Unităţii de Proces. Această definire strictă e făcută cu scopul de a evita
dubla sau tripla luare în consideraţie a pericolelor prezente dea lungul desfăşurării procesului. Atât
timp cât MF a fost ales pentru materialul cel mai periculos prezent în proces, este sigur că Analiza
de Risc la Incendiu şi Explozie, se bazează pe cel mai “rău caz”, dacă atenţia este îndreptată asupra
celui mai periculos punct operaţional care implică MF, şi acesta va fi în mod real cel mai rău caz ce
se poate desfăşura. În sistemul FEI, doar un singur pericol este evaluat la un moment dat.
Unele elemente din formularul FEI au valori fixe ale penalităţilor. Pentru cele ce nu au
valori fixe, se alege cea mai potrivită penalitate, specifică situaţiei analizate.
Pericolele Generale ale Procesului sunt factori care joacă principalul rol în determinarea
mărimii unui incident cu pierderi.
Cele şase elemente listate în această secţiune ca pericole sunt aplicabile majorităţii situaţiilor
din diverse procese. Aceste elemente au jucat în decursul timpului un rol important în incidentele
soldate cu incendii şi/sau explozii:
A. Reacţiile Chimice Exoterme. Se acordă această penalitate doar dacă Unitatea de Proces
analizată este utilajul în care are loc reacţia (pericolul ce ţine de reactivitatea materialului evaluat a
fost cuprins în Factorul de Material).
B. Procesele Endoterme. Această penalitate se aplică doar pentru reactoare în care au loc
procese consumatoare de energie.
C. Manipularea şi Transferul Materialului. Această categorie este evaluată referitor la un
incendiu potenţial ce poate implica Unitatea de Proces analizată în timpul manevrării, transferului
sau depozitării materialelor, ţinând cont de proprietăţile materialelor implicate în corelaţie cu
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manevre de conectare-deconectare a liniilor de transfer, posibilitatea de acces a aerului în interiorul
utilajelor, depozitare în ambalaje dispuse pe rafturi, etc.
D. Unităţi de Proces Închise sau în Încăperi Închise. Folosirea construcţiilor deschise şi
ventilate liber pentru zonele în care sunt procesate lichide şi gaze inflamabile, permite disiparea
rapidă a vaporilor degajaţi şi în felul acesta reducerea potenţialului exploziv al instalaţiei. Este
considerată suprafaţă închisă orice suprafaţă acoperită închisă pe trei sau mai multe laturi sau o
suprafaţă neacoperită dar cu pereţi pe toate laturile.
Chiar şi o instalaţie de ventilaţie bine proiectată nu este la fel de eficientă ca o construcţie
deschisă, dar dacă un sistem de ventilaţie mecanică este proiectat astfel încât să colecteze toate
inflamabilele şi să le disperseze, penalitatea poate fi redusă.
E. Accesul. Echipa de intervenţie trebuie să aibă acces prompt în zona ce înconjoară
Unitatea de Proces analizată. Accesul din cel puţin două părţi este considerat ca “Cerinţă Minimă”.
Toate depozitele ce au peste 2.312 m2 şi nu au acces adecvat primesc o penalitate de 0,35.
Suprafeţe mai mici pot fi penalizate cu 0,20 dacă analiza indică că pot apărea probleme privind
controlul unui potenţial incendiu din cauza accesului neadecvat.
F. Drenajul şi Controlul Scurgerilor. Această secţiune listează penalităţile pentru
condiţiile de proiectare care pot cauza reţinerea scurgerilor mari de lichide inflamabile sau
combustibile în jurul sau în apropierea echipamentului de procesare. Proiectarea neadecvată a
drenajului a fost un factor ce a contribuit la creşterea pierderilor materiale în incidentele ce au
implicat scurgeri. Îndiguirea, care previne scurgerea spre alte zone dar expune tot echipamentul din
interiorul digurilor, primeşte o penalitate de 0,50, deci este necesar un drenaj excelent pentru
evitarea acestei penalităţi.
Aceste penalităţi se aplică doar dacă materialul aflat în Unitatea de Proces are un punct de
aprindere sub 60 ºC sau dacă materialul are temperatura peste punctul de aprindere.
După ce toate pericolele generale ale procesului au fost evaluate, trebuie însumat factorul de
bază cu toate penalităţile ce sau aplicat în această secţiune. Totalul astfel obţinut reprezintă
“Factorul de Pericol General al Procesului (F1)”:
F1 = 1 + A + B + C + D + E + F
Pericolele Speciale ale Procesului sunt factori care contribuie în primul rând la
probabilitatea de producere a unui incident cu pierderi. Ei constau în condiţii specifice ale
procesului care constituie cauze majore ale incidentelor soldate cu incendii şi explozii. Există
douăsprezece categorii înscrise în această secţiune după cum urmează:
A. Materiale Toxice. Materialele toxice pot complica activitatea personalului de
intervenţie, prin reducerea posibilităţilor de investigare şi de acţiune pentru minimizarea daunelor în
timpul unui incident. Se aplică o penalitate de 0,20 x NH. (Pentru amestecuri se consideră
componentul cu cel mai ridicat NH.)
NN este factorul de toxicitate al unui material aşa cum e definit în NFPA 704
Mai jos este prezentată pe scurt definirea valorii NH conform NFPA 704:
NH = 0 Materiale care la o expunere scurtă în condiţii de foc nu creează pericol dincolo de
faptul că sunt materiale combustibile.
NH = 1 Materiale care la expunere scurtă pot cauza iritaţii dar cu afecţiuni reziduale minore,
incluzând pe cele ce necesită folosirea unui purificator de aer aprobat.

113
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 113/242

NH = 2 Materiale care la expunere intensă sau scurtă pot cauza incapacitare temporară sau
posibile afecţiuni reziduale, incluzând pe cele care necesită folosirea
echipamentului respirator de protecţie cu sursă de aer independentă.
NH = 3 Materiale care la expunere scurtă pot cauza afecţiuni temporare sau reziduale
serioase, incluzând pe cele ce necesită protecţia faţă de contactul cu orice parte a
corpului.
NH = 4 Materiale care la expunere foarte scurtă pot cauza moartea sau afecţiuni reziduale
majore.
Aceşti factori reprezintă limitări ale capacităţii de răspuns în caz de urgenţă care pot cauza
pierderi adiţionale şi nu se referă la consideraţii privind igiena industrială sau condiţiile de mediu.
B. Presiunea Sub-Atmosferică (vacuumul). Această secţiune se referă la condiţiile de
proces în care pătrunderea aerului în sistem poate crea pericol. Acest pericol poate veni de la
contactul aerului cu materiale sensibile la umezeală sau la oxigen, sau de la formarea de amestecuri
inflamabile prin intrarea aerului. Această penalitate se acordă numai dacă presiunea absolută este
mai mică de 500 mm Hg .
C. Operare În sau Aproape de Intervalul de Inflamabilitate. Există cu certitudine unele
condiţii de operare care permit aerului să pătrundă şi să fie antrenat în sistem. Introducerea sau
intrarea aerului pot duce la formarea amestecurilor inflamabile şi crearea pericolului. Rezervoarele
de stocare a lichidelor inflamabile cu NF = 3 sau 4, unde aerul poate fi aspirat în interior pe
parcursul golirii rezervorului sau în cazul răcirii sale bruşte sunt penalizate cu 0,50. Depozitarea
lichidelor combustibile la temperaturi peste punctul de aprindere fără inertizare cere de asemenea o
penalitate de 0,50. Dacă se utilizează un sistem inertizat de recuperare a vaporilor cu etanşare la
aer asigurată, nu se aplică penalitate.
D. Explozia Pulberilor. Dacă testarea la explozie a prafului nu arată că nu există pericol de
explozie, penalitatea pentru praf trebuie aplicată.
E. Presiunea de Descărcare. Unde presiunile de operare sunt peste presiunea atmosferică,
se aplică o penalitate din cauza ratelor mari de descărcare cauzate de presiunea ridicată în cazul unei
scăpări. Este luată în considerare posibilitatea defectării unor componente ale Unităţii de Proces
care să ducă la scurgeri de materiale inflamabile.
Pentru determinarea penalităţii potrivite, se utilizează datele tabelare sau graficele din ghid,
folosind presiunea de operare pentru a determina valoarea iniţială a penalităţii. Pentru materiale
foarte vâscoase (gudroane, bitum, uleiuri de ungere grele, asfalturi, etc.) se multiplică penalitatea
iniţială cu 0,70.
F. Temperatura Scăzută. Această secţiune face referire la posibila fragilizare a oţelului
carbon sau a altor metale utilizate la construcţia echipamentelor, care pot fi expuse la temperaturi
egale sau sub temperaturile lor de tranziţie ductil/fragil. Dacă în urma unei evaluări atente s-a
constatat că nu sunt posibile temperaturi sub temperatura de tranziţie în timpul condiţiilor normale
şi anormale de operare, nu se aplică penalităţi. Foarte rar vom avea un utilaj cu acest potenţial
deoarece prin proiect se evită pericolul datorat temperaturilor scăzute.
G. Cantitatea de Material Inflamabil/Instabil. Această secţiune ia în considerare faptul
că, creşterea cantităţii de material inflamabil sau instabil în Unitatea de Proces măreşte gradul de
expunere al zonei. La această secţiune sunt trei categorii, fiecare evaluată după o curbă separată de
penalizare. Se aplică o singură penalitate pentru întreaga secţiune, bazată pe materialul care a stat la
baza determinării MF.
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-Lichide sau Gaze în Proces. Această secţiune aplică o penalitate pentru o cantitate de
material care poate să se scurgă creând pericol de incendiu, sau care ar putea, prin expunerea la foc
să dea naştere unui eveniment datorat reactivităţii chimice. Penalitatea se aplică oricărei operaţii de
procesare, incluzând pomparea într-un rezervor de stocare.
- Lichide sau Gaze Depozitate (În afara ariei de procesare). Lichidele inflamabile şi
combustibile, gazele sau gazele lichefiate stocate în afara zonei de procesare primesc o penalitate
mai mică decât cele aflate “în proces”. Când două sau mai multe vase sunt localizate împreună întro îndiguire care nu are drenaj într-un bazin de colectare de dimensiuni adecvate, se utilizează
conţinutul total al rezervoarelor din interiorul digului pentru a obţine penalitatea.
- Solide Combustibile Depozitate/Pulberi (Praf) în Proces. Această categorie acoperă
cerinţele de penalizare pentru diferite cantităţi de solide depozitate şi pulberi dintr-o Unitate de
Proces. Caracteristicile folosite la atribuirea penalităţilor sunt densitatea materialului, uşurinţa de
ardere şi abilitatea de a întreţine focul.
H. Coroziunea şi Eroziunea. Deşi o proiectare bună ţine cont de coroziune şi eroziune,
unele probleme de coroziune/eroziune se manifestă în orice proces. Rata de coroziune este
considerată a fi suma ratelor de coroziune din exterior şi interior. Trebuie ţinut cont de efectele
posibile ale impurităţilor mărunte aflate în proces şi care la trecerea prin strangulări pot fi mai mari
decât coroziunea interioară normală şi la posibilitatea coroziunii externe datorată deteriorării
chimice a vopselei utilizate pentru protecţia anticorozivă.
I. Scurgeri (Scăpări) – Îmbinări şi Garnituri. Garniturile de etanşare, etanşarea flanşelor
sau etanşările arborilor pot fi surse de scurgeri de materiale inflamabile sau combustibile, în mod
particular acolo unde se produc variaţii ciclice de temperatură şi presiune. Trebuie selectat un factor
de penalitate în concordanţă cu particularităţile de proiectare ale Unităţii de Proces aflată în studiu
şi materialul folosit în proces.
J. Folosirea Echipamentului cu Foc. Prezenţa echipamentului cu foc într-un proces adaugă
o posibilitate în plus de incendiu atunci când se produc scurgeri de lichide inflamabile, vapori sau
pulberi combustibile.
Penalitatea se aplică în una din două situaţii:
- echipamentului cu foc este însăşi Unitatea de Proces analizată;
- Unitatea de Proces analizată se află în vecinătatea echipamentului cu foc.
Distanţa dintre un punct probabil de scurgeri a Unităţii de Proces evaluate şi intrarea aerului
în echipamentul cu foc, este distanţa de referinţă care se utilizează pentru determinarea valorii
penalităţii. Dacă echipamentul cu foc este însăşi Unitatea de Proces ce este evaluată, distanţa de la
posibila sursă de scăpări devine zero.
Dacă o parte a echipamentului cu foc este localizată în aria de procesare şi există
posibilitatea ca materialul din Unitatea de Proces selectat să fie descărcat peste punctul de
aprindere o minimă penalitate de 0,10 este cerută, neţinând cont de distanţa implicată.
K. Sistemele de Transfer de Căldură cu Lichide Fierbinţi. Multe fluide folosite pentru
încălzire ard şi sunt folosite peste punctul de aprindere sau de fierbere, şi deci reprezintă un pericol
în plus pentru orice Unitate de Proces care le utilizează. Penalităţile în această secţiune se bazează
pe cantitatea şi temperatura fluidului schimbător de căldură folosit în Unitatea de Proces evaluată.
Nu se aplică penalităţi dacă lichidul nu este combustibil, sau dacă fiind combustibil este întotdeauna
folosit sub punctul de aprindere. Totuşi trebuie să fie luată în considerare posibilitatea formării
ceţei.
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L. Echipamentul rotativ. Această secţiune evaluează hazardele legate de echipamentele
rotative (în mişcare) deoarece statisticile arată că acestea măresc semnificativ probabilitatea de
producere a unor incidente majore. Se aplică o penalitate de 0.5 în următoarele cazuri:
1. compresoare mai puternice de 600 cp
2. pompe mai puternice de 75 cp
3. agitatoare şi pompe de recirculare care prin cedare pot să conducă la o reacţie exotermă
4. alte echipamente rotative mari, cu istoric de cedare mare, etc.
După ce toate pericolele speciale ale procesului au fost evaluate, trebuie însumat factorul de
bază cu toate penalităţile ce sau aplicat în această secţiune. Totalul astfel obţinut reprezintă
“Factorul de Pericol Special al Procesului (F2)”:
F2 = 1 + A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L
Se calculează „ Factorul de Pericol al Unităţii de Proces (F3)” prin amplificarea
“Factorului de Pericol General al Procesului (F1)” cu “Factorul de Pericol Special al Procesului
(F2)”:
F3 = F1 * F2
4. Calculul indicelului FEI
Indicele de hazard pentru foc şi explozie al unităţii de proces analizate se determină ca
produs între Factorul de Material MF şi Factorul de Pericol al Unităţii de Proces F3:
FEI = MF * F3
Prin compararea valorii indicelui FEI calculat cu valorile din tabelul următor , se determină
nivelul de hazard al unităţii de proces analizate:
Hazardul
Uşor
Moderat
Intermediar Grav
Extrem
Indice FEI calculat 0 - 60
61-96
97-127
128-158
peste 159
5. Calculul razei şi ariei de expunere
Raza de expunere R defineşte distanţa până la care pot apare daune importante generate de
un eventual accident (incendiu şi/sau explozie) în unitatea de proces analizată şi se calculează în
metri , multiplicând valoarea FEI calculată cu 0,256.
R = 0,256 * FEI
Această distanţă se aplică atât la nivelul solului, pentru sectorul circular din jurul locului de
producere a eventualului accident cât şi pe vericală, deasupra acestuia. În cazul rezervoarelor de
depozitare de dimensiuni foarte mari, Raza de expunere se consideră de la peretele rezervorului spre
exterior.
Aria de expunere A defineşte suprafaţa afectată de un eventual accident şi se calculează pe
baza razei de expunere:
A = π * R2
Uneori , pentru calculul daunelor produse este necesară şi determinarea volumului afectat V.
Se consideră un cilindru având aria bazei egală cu aria de expunere şi înălţimea egală cu raza de
expunere:
V=A*R
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6. Calculul Factorului de Distrugere reprezintă gradul de afectare al bunurilor materiale
aflate în interiorul ariei (volumului) de expunere şi se calculează pe baza valorilor calculate ale
Factorului de material MF şi Factorului de hazard al Unităţii de Proces F3, utilizând figura 8 din
Ghid.
7. Calculul Factorului de Credit pentru Controlul Pierderilor.
În construcţia şi funcţionarea oricărei unităţi de proces sunt prevăzute o multitudine de
măsuri menite să prevină producerea unor incidente serioase şi să reducă probabilitatea şi
magnitudinea acestora în cazul în care totuşi se produc. Ghidul prevede şi calculul unui Factor de
Credit pentru Controlul Pierderilor (Loss Control Credit Factors) ca produs a trei factori individuali
:
C1- Factorul de credit pentru controlul procesului se calculează ca produs al valorilor
numerice atribuite celor mai importante caracteristici de control ale procesului analizat:
a)
Energia de urgenţă
b)
Răcirea
c)
Controlul exploziei
d)
Închideri de urgenţă
e)
Control computerizat
f)
Gaz inert
g)
Instrucţiuni de operare
h)
Înlocuire de reactivi chimici
i)
Alte analize de hazard a procesului
C2- Factorul de credit pentru izolarea materialului se calculează ca produs al valorilor
numerice atribuite celor mai importante caracteristici de control pentru izolarea materialului
(substanţei) manipulat în cadrul unităţii de proces:
a ) Control la distanţă a valvelor
b) Haldă sau rezervor de siguranţă
c) Drenaj (controlul scurgerilor)
d) Cuplaje (legături la conducte)
C3- Factorul de credit pentru protecţia împotriva incendiilor se calculează ca produs al
valorilor numerice atribuite celor mai importante măsuri de control şi intervenţie în caz de incendii
implementate în cadrul unităţii de proces:
a)
Detector de scurgeri
b)
Paravane de protecţie
c)
Apă pentru stingerea incendiilor
d)
Sisteme speciale
e)
Sisteme de stropire
f)
Perdea de apă
g)
Spumă
h)
Stingătoare de mână
i)
Protecţia cablurilor
Acest factor de credit nu are relevanţă pentru analiza de risc propriu-zisă dar permite
evaluarea mai corectă a valorii pagubelor materiale generate de un eventual accident. El reprezintă
gradul de reducere a valorii daunelor materiale datorită existenţei unor măsuri de protecţie şi
intervenţie.
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STUDIU DE CAZ:
Analiza calitativă de risc realizată anterior în studiul de caz de la paragraful 6.6, a
evidenţiat faptul că cel mai mare risc pentru electrocentrala îl prezintă Gospodăria de păcură
care este asociată procesului de depozitare a păcurii. În cadrul acestei zone au fost delimitate
patru puncte critice :
1. Rampa CF de descărcare a cisternelor ;
2. Grupul de rezervoare 1-3;
3. Grupul de rezervoare 4-6;
4. Staţiile de pompe cu platforma preîncălzitoarelor.
Pe baza criteriilor de selecţie menţionate, cele şase rezervoare de păcură pot fi considerate ca
Unităţi de proces relevante. Cu toate că din punct de vedere constructiv şi al capacităţii de
stocare ele sunt identice, având în vedere localizarea (apropierea de staţia de pompe treapta
II, accesul mai limitat pentru intervenţie, cel mai apropiat de zona CAF-uri), am considerat
că rezervorul nr. 3 este unitatea de proces relevantă care va fi evaluată în continuare.

1. Determinarea factorului de material
Selectând păcura din ghidul DOW (Anexa A – Fueil Oil #6) obţinem următoarele
caracteristici:
Hc = 18.7 * 103 BTU/lb – căldura de ardere
Flash point (punct de aprindere) = 150 – 270 0F ( 65,5 – 132 0C)
Deoarece fişa tehnică a păcurii utilizate în cadrul CET Vest menţionează valori
asemănătoare cu cele din Ghid ( pentru păcura grea – 69-169 0C iar pentru păcura uşoară 71-121
0
C) , în calcule vom utiliza datele din Ghid.
Boiling point (punct de fierbere) = 304 – 574 0F ( 151 – 301 0C)
Clasificarea NFPA indică:
NF = 2 – factor de inflamabilitate
NR = 0 – factor de reactivitate
NH = 0 Materiale care la o expunere scurtă în condiţii de foc nu creează pericol dincolo de
faptul că sunt materiale combustibile.
MF = 10 – factorul de material în condiţii de temperatură normală.
Deoarece păcura este încălzită la o temperatură de max. 85 0C deci peste 60 0C şi peste
limita inferioară a punctului de aprindere, conform recomandărilor din ghid este necesară aplicarea
unei corecţii care constă în creşterea cu o unitate a factorului de inflamabilitate deci NF = 2 + 1 = 3,
ceea ce înseamnă că factorul de material ce va fi adoptat în calcule este MF = 16.
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2. Calculul Factorului de Pericol general (F1)
Factorul de bază = 1.0 este aplicat totdeauna pentru a putea înmulţi suma penalităţilor cu
alţi factori de penalitate în calculul indicelui de incendiu şi explozie.
A.
Reacţiile Chimice Exoterme
Se aplică penalitatea doar dacă are loc o reacţie chimică exotermă în interiorul unităţii de
proces analizate. În cazul depozitării păcurii nu au loc reacţii chimice exoterme, deci nu se aplică
penalitate.
B.
Procesele Endoterme
Se aplică penalitatea doar dacă are loc o reacţie chimică endotermă în interiorul unităţii de
proces analizate. În cazul depozitării păcurii nu au loc reacţii chimice endoterme, deci nu se aplică
penalitate.
C.
Manipularea şi Transferul Materialului
Această categorie este evaluată referitor la un incendiu potenţial ce poate implica Unitatea
de Proces analizată în timpul manevrării, transferului sau depozitării materialelor.
Deoarece este vorba de rezervoare normale de depozitare, nu se fac cuplări/decuplări de
racorduri, nu se fac manevre manuale de închidere/deschidere a capacelor dar materialul depozitat
este la o temperatură de peste 60 0C şi în cursul operaţiilor de golire prin supapele de respiraţie intră
aer în rezervor, pe baza indicaţiilor din ghid se aplică o penalitate de 0,4.
D.
Unităţi de Proces Închise sau în Încăperi Închise
Penalitatea se aplică în cazul clădirilor închise sau încăperilor închise unde se pot forma
concentraţii de gas între limitele de explozie.
Deoarece rezervorul de depozitare este amplasat în aer liber, nu se aplică penalitate.
E.
Accesul
Echipamentul de intervenţie trebuie să aibă acces prompt în zona ce înconjoară Unitatea de
Proces analizată. Accesul din cel puţin două părţi este considerat ca “Cerinţă Minimă”. Cel puţin
una dintre căile de acces trebuie să fie de la o cale rutieră.
Cu toate că accesul este asigurat doar pe două direcţii, deoarece la cuva depozitului de
păcură are o suprafaţă foarte mare (10800 mp) vom acorda o penalitate de 0,2.
F.
Drenajul şi Controlul Scurgerilor
Deoarece păcura aflată în rezervor are o temperatură de max. 85 0C (peste limita de
aprindere) iar cuva de retenţie (care previne scurgerea spre alte zone) expune tot echipamentul din
interiorul digurilor în cazul unor scurgeri masive urmată de incendiu, se acordă o penalitate de 0,50.
După ce toate pericolele generale ale procesului au fost evaluate, trebuie însumat factorul de
bază cu toate penalităţile ce sau aplicat în această secţiune. Totalul se înscrie în căsuţa “Factorul de
Pericol General al Procesului (F1)” din formularul FEI.
Suma factorilor de hazarde generale în cazul analizat este:
F1 = 1 + 0 + 0 + 0,4 + 0 + 0,2 + 0,5 = 2,1
3. Factorul de pericole speciale (F2)
Pericolele Speciale ale Procesului sunt factori care contribuie în primul rând la
probabilitatea unui incident cu pierderi.
Factor de bază = 1.0
A. Materiale Toxice
Materialele toxice pot reduce abilitatea de investigare sau atenuare a pericolului în timpul
incidentului. Se foloseşte o penalitate de 0,2 * NH. În cazul păcurii aflate în condiţii normale NH = 0.
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Totuşi , având în vedere că în timpul arderii păcurii se eliberează în aer compuşi periculoşi ( păcura
conţine sulf care prin oxidare dă oxizi toxici în timpul arderii), am considerat potrivit sa acordăm
valoarea 1 pentru NH (NH = 1-Materiale care la expunere scurtă pot cauza iritaţii dar cu afecţiuni
reziduale minore, incluzând pe cele ce necesită folosirea unui purificator de aer aprobat) deci
penalitatea acordată este 0,20 x 1 = 0,2.
B. Presiunea Sub-Atmosferică (vacuum)
Se aplică penalitate condiţiilor de proces în care intrarea de aer în sistem pot cauza hazarde.
Se aplică penalităţi doar dacă presiunea absolută este mai mică decât 500 mmHg.
În cazul depozitarii păcurii se operează la presiune atmosferică, deci nu se aplică penalitate.
C. Operare În sau Aproape de Intervalul de Inflamabilitate
Penalitatea se aplică în cazul în care se operează la temperaturi ridicate aproape sau peste
intervalul de inflamabilitate. În anumite condiţii de operare aerului pătrunde în interiorul
rezervorului. Intrarea aerului pot duce la formarea amestecurilor inflamabile şi creerea pericolului.
Ghidul recomandă acordarea unei penalităţi de 0,50 în cazul rezervoarelor de stocare a lichidelor
inflamabile cu NF = 3 sau 4, unde aerul poate fi aspirat în interior pe parcursul golirii rezervorului
sau în cazul răcirii sale bruşte precum şi la depozitarea lichidelor combustibile la temperaturi peste
punctul de aprindere fără inertizare.
Cu toate că păcura nu este o substanţă cu potenţial ridicat de generare a vaporilor iar
limitele de explozie sunt foarte scăzute (Limita inferioară de explozie: 1% iar Limita superioară de
explozie: 5%) ceea ce presupune intrarea unei cantităţi foarte mari de aer în interiorul rezervorului,
deoarece la rezervorul de păcură analizat nu se utilizează un sistem inertizat de recuperare a
vaporilor cu etanşare la aer asigurată iar temperatura păcurii poate este de max. 85 0C (peste limita
de aprindere), se aplică o penalitate de 0,3.
D. Explozia Pulberilor (Prafului)
Penalităţile se aplică pentru operaţii amestecare, măcinare, de unde se poate degaja praf
explozibil. În cazul depozitării păcurii nu se pune problema formării de pulberi şi ca atare nu se
aplică penalitate.
E. Presiunea de Descărcare
Pentru procesele unde presiunile de operare sunt peste presiunea atmosferică, se aplică o
penalitate din cauza ratelor mari de descărcare (emisie) cauzate de presiunea ridicată în cazul unei
scăpări. Este luată în considerare posibilitatea defectării unor componente ale Unităţii de Proces
care să ducă la descărcări de materiale inflamabile. Atât timp cât scurgerile potenţiale cresc mult la
presiuni înalte, proiectarea şi mentenanţa echipamentului devine mai critică dacă presiunile de
operare cresc.
În rezervorul de depozitare deasupra suprafeţei păcurii presiunea este cea atmosferică dar la
baza acestuia presiunea este cea hidrostatică. Având în vedere dimensiunile rezervorului şi
densitatea păcurii această presiune este ce cca. 1 bar. De asemenea transvazarea se face prin
pompare utilizând pompe ce realizează presiuni de cca. 8 bari, conductele de pompare aferente
rezervorului pot fi afectate în anumite condiţii, iar scurgerile de păcură în caz de accident vor
depinde de presiunea din conductă. Ca atare am considerat necesară aplicarea unei penalităţi şi în
acest caz.
Pentru determinarea penalităţii potrivite, se utilizează curba din Figura 2 a Ghidului, din
care se determină penalitatea iniţială utilizând presiunea de operare. Pentru materiale foarte
vâscoase (gudroane, bitum, uleiuri de ungere grele şi asfalturi), penalitatea iniţială obţinută din
curbă trebuie ajustată prin înmulţire cu 0,70 (pentru păcură am adoptat 0,8 deoarece are o
viscozitate mai redusă).
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Am efectuat calculul penalităţii luând în considerare cele două situaţii mai sus menţionate :
I. Se analizează doar presiunea hidrostatică din rezervor. Penalitatea iniţială pentru
presiunea de 1 bar este de 0,19 iar prin ajustare devine 0,15.
II. Se analizează presiunea din conductă. Penalitatea iniţială pentru presiunea de 8 bari este
de 0,32 iar prin ajustare devine 0,25. Deoarece în acest caz conducta este deschisă în interiorul
rezervorului se poate considera că aceasta funcţionează ca o supapă de siguranţă setată să deschidă
la o presiune egală cu presiunea hidrostatică a păcurii din rezervor, se aplică o nouă corecţie prin
înmulţire cu raportul dintre penalitatea corespunzătoare presiunii hidrostatice şi cea corespunzătoare
presiunii de lucru, deci penalitatea finală va fi 0,25 * (0,15/0,32) = 0,12.
Vom adopta penalitatea cu valoarea cea mai mare respectiv 0,15.
F. Temperatura Scăzută
Cu toate că temperaturi ambiante pot fi foarte reduse în perioada de iarnă, am considerat că
nu sunt posibile temperaturi sub temperatura de tranziţie în timpul condiţiilor normale şi anormale
de operare, deoarece prin proiect s-a ţinut cont de situaţia meteorologică specifică zonei, deci nu se
aplică penalităţi .
G. Cantitatea de Material Inflamabil/Instabil
Această secţiune ia în considerare faptul că, creşterea cantităţii de material inflamabil sau
instabil în Unitatea de Proces măreşte gradul de expunere al zonei.
La această secţiune sunt considerate trei categorii, fiecare evaluată după o curbă separată de
penalizare, dar se aplică doar o singură penalitate, bazată pe materialul care a stat la baza
determinării MF respectiv păcura.
Pentru stabilirea valorii ce se utilizează la determinarea penalităţii pe baza curbelor
prezentate în Ghid, se înmulţeşte cantitatea potrivită de material cu un factor HC (în BTU/lb) şi se
obţine Total BTU*109. Factorul HC este căldura de ardere a materialului, luată din Apendixul A
(pentru păcură HC = 18.7 * 103 BTU/lb)
Pentru cazul rezervorului de stocare analizat doar prima şi a doua categorie pot fi
considerate:
1. Lichide în Proces
Penalitatea se aplică oricărei operaţii de procesare (incluzând pomparea într-un rezervor de
stocare), pentru lichide combustibile cu punct de aprindere peste 60ºC când temperatura procesului
este peste punctul de aprindere al materialului şi se calculează pentru o cantitate de material care
poate să se scurgă creând pericol de incendiu. Penalitatea se bazează pe aportul de combustibil
pentru foc care poate fi descărcat de Unitatea de Proces analizată sau o linie conectată la aceasta,
timp de 10 minute. În folosirea acestei secţiuni de penalizare, prima sarcină este să determinăm
cantitatea de material din proces şi deci se pune întrebarea “Care este cantitatea maximă probabilă
care poate să se scurgă?”. Având în vedere că este vorba de o operaţie (nu de depozitarea propriuzisă) iar în cazul analizat vom considera pomparea de păcură în rezervor. Există în total 13 pompe
de descărcare a păcurii din cisternele CF, având fiecare un debit maxim de 30 to pe oră.
Considerând că 6 pompe funcţionează simultan la capacitate maximă, cantitatea maximă probabilă
care se poate scurge în caz de accident în 10 min. este de 6 X 30 : 6 = 30 tone. Ca atare Total BTU
= 1,237*109 . Utilizând curba din Fig. 3 prezentată în ghid, se determină o penalitate
corespunzătoare de 1,6.
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2. Lichide Depozitate (În afara ariei de procesare)
Lichidele inflamabile şi combustibile, gazele sau gazele lichefiate stocate în afara zonei de
procesare primesc o penalitate mai mică decât cele aflate “în proces”. În această categorie sunt
incluse materiile prime stocate în butoaie sau rezervoare, materialele în parcuri de rezervoare şi
materialele în containere şi containerele mobile. Când două sau mai multe rezervoare sunt localizate
împreună într-o îndiguire care nu are scurgere, se utilizează conţinutul BTU total al rezervoarelor
din interiorul digului pentru a obţine penalitatea (pentru cazul studiat conţinutul celor trei
rezervoare plasate în aceeaşi cuvă este de 27000 tone). Pentru această situaţie Total BTU = 1113 *
109. În fig. 4 din Ghid există trei curbe şi anume :
A. Pentru gaze lichefiate;
B. Pentru lichide inflamabile Clasa I (punct de inflamabilitate sub 37,8 0C):
C. Pentru lichide combustibile.
Pentru situaţia analizată (implicând păcura) , curba ce va fi utilizată este C. Utilizând
valoarea Total BTU calculată anterior se observă că ea depăşeşte semnificativ limita maximă
reprezentată în grafic, dar având în vedere alura curbei, valoarea maximă ce poate fi acordată
penalităţii este de 0,75.
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În consecinţă penalitatea aleasă va fi cea mai mare din cele două calculate respectiv 1,6.
H. Coroziunea şi Eroziunea
Deşi o proiectare bună ţine cont de coroziune şi eroziune, unele probleme de
coroziune/eroziune se manifestă în orice proces. Rata de coroziune este considerată a fi suma
ratelor de coroziune din exterior şi interior.
În cazul rezervorului de păcură coroziunea interioară poate fi neglijată. Cu toate că aerul
din zona de amplasare nu poate fi considerat ca fiind cu potenţial foarte mare de coroziune ( nu
există o expunere îndelungată la vapori acizi) iar lucrările de întreţinere includ aplicarea
periodică a unui strat de protecţie anticorozivă (vopsire), având în vedere vârsta utilajului am
considerat potrivit să aplicăm o penalitate de 0,4.
I. Scurgeri (Scăpări) – Îmbinări şi Garnituri
Garniturile de etanşare, etanşarea flanşelor sau etanşările arborilor pot fi surse de scurgeri de
materiale inflamabile sau combustibile, în mod particular acolo unde se produc variaţii ciclice de
temperatură şi presiune.
Deoarece în imediata apropiere a rezervorului nu există pompe, am considerat doar
posibilitatea scurgerilor de la flanşele de îmbinare existente pe rezervor , care pot genera doar
scurgeri minore, deci penalitatea acordată este 0,1.
J. Folosirea Echipamentului cu Foc
Prezenţa echipamentului cu foc într-un proces adaugă o posibilitate în plus de producere a
incendiului atunci când se produc scurgeri de lichide inflamabile, vapori sau pulberi combustibile.
Penalitatea se aplică în una din două situaţii:
- când însăşi Unitatea de Proces analizată este un echipamentului în care se lucrează cu foc;
- când Unitatea de Proces analizată se află în vecinătatea unor echipamente care lucrează
cu foc.
Deoarece în imediata apropiere a rezervoarelor de stocare a păcurii nu există astfel de
instalaţii, nu se aplică penalitate.
K. Sistemele de Transfer de Căldură cu Lichide Fierbinţi
Multe fluide folosite pentru încălzire ard şi sunt folosite peste punctul de aprindere sau de
fierbere şi ca atare ele reprezintă un pericol în plus pentru orice Unitate de Proces care le utilizează.
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Penalităţile în această secţiune se bazează pe cantitatea şi temperatura fluidului schimbător de
căldură folosit în Unitatea de Proces evaluată.
În cazul depozitării păcurii nu se utilizează astfel de materiale (agentul de încălzire este
aburul) ca atare nu se aplică penalitate.
L.
Echipamentul rotativ
Această secţiune evaluează hazardele legate de echipamentele rotative (în mişcare). Se poate
aplic o penalitate de 0.5 în următoarele cazuri:
1. compresoare mai puternice de 600 CP
2. pompe mai puternice de 75 cp
3. agitatoare şi pompe de recirculare care prin cedare pot să conducă la o reacţie
exotermă
4. alte echipamente rotative mari, cu istoric de cedare mare.
Cu toate că la manipularea păcurii se utilizează pompe (de putere apropiată de cea
menţionată), deoarece în imediata apropiere a rezervorului nu există astfel de utilaje , nu se aplică
penalitate.
Calculul factorului de pericol special, F2:
F2 = 1.00 + 0,2 + 0 + 0,3 + 0 + 0,15 + 0 + 1,6 + 0,4 + 0,1 + 0 + 0 + 0 = 3,75
4. Factorul total de pericol (F3)
Se obţine prin înmulţirea lui F1 cu F2:
F3 = F1 X F2 = 2,1 X 3,75 = 7,875
5. Indicele de explozie şi incendiu (FEI)
Indicele de explozie şi incendiu este produsul dintre factorului de material MF şi factorului
total de Pericol F3.
FEI = MF X F3 = 16 X 7,875 = 126
Plasând valoarea calculată pentru FEI în Tabelul 6 din Ghid, se constată că pericolul
(hazardul) asociat Unităţii de Proces analizate (rezervorul de depozitare) este intermediar dar foarte
aproape de grav.
Hazardul
Uşor
Moderat
Intermediar Grav
Extrem
Indice FEI calculat 0 - 60
61-96
97- 126 - 127 128-158
peste 159
De menţionat că prin menţinerea unei temperaturi a păcurii sub limita de inflamabilitate (sub
69 C), factorul de material MF devine 10 , indicele FEI se reduce la 78,75 şi pericolul se
diminuează semnificativ devenind moderat, ca atare utilizarea unei temperaturi minim tehnologic
posibile este absolut necesară.
0

6. Calculul razei şi a ariei de expunere
Utilizând indicele FEI calculat se determină raza de expunere R cu formula de calcul:
R = 0,256 X FEI = 0,256 X 126 = 32 m.
În cazul rezervoarelor de depozitare de dimensiuni mari, Raza de expunere se consideră de
la peretele rezervorului spre exterior, deci în acest caz devine R = 48 m (de la centrul rezervorului).
Aria de expunere este calculata cu formula: A = π X R2 = 3,14 X 482 = 7235 m2
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Aceste valori reprezintă distanţa (respectiv suprafaţa) la care se vor produce distrugeri
materiale în cazul unui accident soldat cu incendiu şi/sau explozie implicând păcura depozitată în
rezervorul nr. 3 .
Analizând planul de amplasament al obiectivului se observă că pe lângă rezervorul implicat direct
în incident vor mai fi afectate parţial şi rezervorul de păcură nr. 2 şi staţia de pompe treapta II.
7. Calculul Factorului de Distrugere
Acest factor reprezintă efectul total produs de incendiu şi suflul eventualei explozii la
scurgerea combustibilului din rezervor. Se calculează pe baza valorilor calculate pentru F3 şi MF ,
utilizând graficul din Fig. 8 a Ghidului sau următoare formulă de calcul aplicabilă pentru F3 = 16:
Y
X
X2
X 3 unde X= valoarea F3.
Efectuând calculul pentru F3 = 7,875, rezultă un factor de distrugere 0,67.
Factorul de distrugere se utilizează pentru estimarea valorii daunelor materiale produse de
accident , plecând de la valoarea totală de înlocuire a echipamentelor şi a altor obiecte de inventar
(inclusiv substanţe depozitate) existente în aria de expunere determinată.
Valoarea de înlocuire totală din aria de expunere a fost determinată aproximativ,
presupunând că:
- toată păcura conţintă în rezervor se pierde (preţ 1250 RON pe tonă), cca. 3169000
EURO;
- rezervorul de stocare este distrus în totalitate, cca. 200000 EURO
- rezervorul 2 suferă doar avarii minore (fără ca păcura din interior să se aprindă) , cca.
10000;
- staţia de pompe treapta II nu suferă daune importante, cca. 20000 EURO.
În aceste condiţii, valoarea totală de înlocuire se consideră (estimativ) ca fiind de 3399000
EURO.
Valoarea pierderilor estimate va fi 0,67 X 3399000 EURO = 2277330 EURO.
8. Calculul factorului de credit pentru controlul pierderilor
În construcţia utilajelor chimice sunt considerate caracteristici de bază şi cele pentru
controlul pierderilor materiale în cazul accidentelor.
Valoarea creditului pentru factorii de control este dată de relaţia:
C1*C2*C3, unde C1 - factorul credit de control al procesului
C2 - factorul credit de izolare a materialului
C3 factorul credit de protecţie la foc
În toate cazurile se aplică un factor de credit, în sensul că dacă există o caracteristică definită
se aplică creditul corespunzător, iar în lipsa caracteristicii se aplică un credit 1. Pentru calculul
fiecăruia din cei trei factori definiţi anterior, se înmulţesc creditele obţinute.
Calcularea factorului de credit de controlul procesului - C1
a. Energia de urgenţă
Acest credit este acordat pentru cazul în care există o sursă de energie de urgenţă în cazuri
de accidente pentru serviciile esenţiale: instrumente de aerisire, agitatoare, pompe, controlul
instalaţiilor etc., cu trecere automată de la funcţionare normală la cea de urgenţă.
Acest factor trebuie aplicat numai în cazul în care este relevant pentru controlul accidentului
la unitatea de proces şi se poate acorda o valoare de max. 0,98.
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Deoarece obiectivul analizat este el însuşi generator de electricitate, iar în cazul unui
accident la rezervoarele de stocare, este foarte puţin probabil să se întrerupă total alimentarea cu
curent electric, am acordat un credit de 0,98.
b. Răcirea
Creditul se aplică în cazul în care există un sistem de răcire în cazul unui accident, care să
menţină o răcire eficientă pentru cel puţin 10 minute şi are valori în intervalul 0,97-0,99.
Rezervoarele de depozitare a păcurii sunt dotate cu sisteme de răcire prin stropire cu apă şi
ca atare se acordă un credit de 0.98.
c. Controlul exploziei
Acest factor se aplică sistemelor de control a exploziilor accidentale şi are valori în
intervalul 0.84 – 0.98.
Deoarece la rezervoarele de păcură nu există astfel de sistem, nu se acordă credit.
d. Închidere de urgenţă
Creditul se aplică în cazul sistemelor de închidere automată în caz de accident şi are valori
în intervalul 0,96-0,99.
Deoarece la rezervoarele de păcură nu există astfel de sistem, nu se acordă credit.
e. Control computerizat
Creditul se aplică în cazul sistemelor operate prin control computerizat şi are valori în
intervalul 0,93-0,99
Deoarece la rezervoarele de păcură există un control computerizat al procesului dar fără a
asigura înlocuirea totală a activităţii operatorilor, am acordat un credit 0,99.
f. Gaz inert
Creditul se aplică în cazul în care un gaz inert este adăugat la vaporii inflamabili din
interiorul echipamentului şi are valori în intervalul 0.94 – 0.96.
La rezervoarele de păcură nu se utilizează gaz inert deci nu se acordă credit .
g. Instructiuni de operare 0.91 – 0.99
Pentru existenţa unor instrucţiuni de operare în cazul celor mai importante condiţii de
operare se acordă următoarele valori maxime:
1.
pornire
0.5
2.
oprire de rutină
0.5
3.
condiţii normale de operare
0.5
4.
condiţii de staţionare
0.5
5.
condiţii de stand-by
0.5
6.
operare peste capacitate
1.0
7.
repornire după oprire scurtă
1.0
8.
repornirea instalaţiei
1.0
9.
proceduri de întreţinere
1.5
10. oprire de urgenţă
1.5
11. modificări de echipament
2.0
12. situaţii anormale
3.0
Pentru a se obţine factorul credit, se însumează toate punctele pentru condiţiile de operare
obţinându-se valoarea X. Valoarea creditului se obţine prin calcul , aplicând formula 1.0 - X / 150.
Cu toate că instrucţiunile de operare existente la CET Vest acoperă toate condiţiile mai sus
menţionate, datorită faptului că este o activitate cu o vechime destul de mare în care instaurarea
rutinei este foarte probabilă, valoare totală X obţinută (13.5) a fost diminuată cu 2, deci X de calcul
= 11.5 , şi deci se acordă un credit de 1- 11.5 / 150 = 0.93.
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h. Înlocuire de reactivi chimici
Acest credit se aplică acolo unde se aplică un program de revizuire (înlocuire) a reactivilor
chimici, de implementare tehnologii noi, schimbări de proces şi de depozitare etc. şi are valori în
intervalul 0.91– 0.98.
Deoarece în cazul rezervoarelor de depozitare nu este cazul înlocuirii păcurii, iar pe termen
scurt nu sunt prevăzute modificări importante ale tehnologiilor sau proceselor utilizate în momentul
de faţă, nu se acordă credit.
i. Alte analize de evaluare a riscului
Dacă au fost realizate şi alte studii de evaluare a riscului pentru obiectivul în cauză se acordă
un credit care poate avea valori în intervalul 0.91– 0.98.
Deoarece astfel de analize au fost efectuate dar fără o detaliere suficientă, se acordă un
credit de 0.98.
Din înmulţirea valorii factorilor de mai sus rezultă că C1 = 0.884.
Calculul factorului de credit pentru izolarea materialului C2
a ) Control la distanţă a valvelor
Se aplică în cazul în care există un control prin telecomandă pentru valve (robineţi) şi
regulatori automaţi şi poate avea valori în intervalul 0.96– 0.98.
La depozitarea păcurii nu se utilizează controlul prin telecomandă a valvelor (robineţilor) ca
atare nu se acordă un credit.
b) Haldă sau rezervor de siguranţă
Se aplică creditul în cazul în care există un sistem de siguranţă (haldă sau rezervor), în care
poate să fie pompat materialul scurs în caz de urgenţă şi poate avea valori în intervalul 0.96– 0.98.
La depozitarea păcurii nu există rezervor de siguranţă special destinat acestui scop, în caz de
accident materialul scurs poate fi pompat în spaţiul disponibil al celorlalte rezervoare, ca atare nu se
acordă un credit.
c) Drenaj
Se aplică în cazul în care există cuvă de retenţie care poate să capteze o parte din materialul
deversat şi poate avea valori în intervalul 0.91– 0.97.
Deoarece cuva de retenţie are capacitatea de stocarea conţinutului celui mai mare rezervor şi
10 % din conţinutul următorului rezervor, se acordă un credit de 0.91.
d) Cuplaj (legături la conducte)
Se aplică în cazul în care utilajul are un sistem de legături între conductele de vehiculare
care previne curgerea incorectă a materialelor care poate să conducă la reacţii nedorite.
Considerăm că sistemul de conducte existent la rezervoarele de păcură este corespunzător şi
se acordă un credit de 0.98.
Din înmulţirea valorii factorilor de mai sus rezultă C2 = 0,892
Calculul factorului de credit al protecţiei împotriva incendiilor C3
a. Detector de scurgeri
Se aplică în cazul în care există detectoare de scurgeri accidentale şi sistem de alarmă şi se
pot acorda valori în intervalul 0.94– 0.98.
Deoarece nu există astfel de sisteme nu se acordă un credit.
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b. Paravane de protecţie
Creditul se referă la aplicarea unor paravane de protecţie împotriva incendiului de oţel sau
de beton armat cu înălţimea mai mare de 5 m şi se pot acorda valori în intervalul 0.95– 0.98.
Având în vedere că structura cuvei de retenţie are sub 5 m înălţime nu se acordă credit.
c. Apă pentru stingerea incendiilor
Se aplică un factor de credit în cazul în care presiunea în conducta de apă, folosită pentru
stingerea incendiilor este mai mare de 690 kPa şi asigură debitul necesar pentru o intervenţie
eficientă în caz de incendiu şi se pot acorda valori în intervalul 0.94– 0.97.
Deoarece apa în conductele de hidranţi are presiune de 7 bari şi un debit corespunzător
dimensionat se aplică un credit de 0.94.
d. Sisteme speciale
Se aplică un credit în cazul utilizării sistemelor speciale împotriva de stingătoare incendiilor:
stingătoare cu CO2, praf etc şi se poate acorda valoarea de 0.91.
Dotările aferente parcului de rezervoare nu includ astfel de sisteme speciale şi ca atare nu se
acordă un credit.
e. Sisteme de stropire
Se aplică în cazul folosirii sistemelor de stropire în cazul incendiilor şi se pot acorda valori
în intervalul 0.74– 0.97.
Deoarece rezervoarele sunt prevăzute cu instalaţie fixă de stropire cu apă pulverizată pe
rezervoare dimensionată pentru situaţii de incendii normale se acordă un credit de 0,81 penalizat cu
un factor de 1,09 deoarece suprafaţa pe care trebuie efectuată stropirea este foarte mare (peste 1858
mp) deci creditul acordat va fi de 0,81 X 1,09 = 0,88.
f. Perdele de apă
Creditul se aplică în cazul în care există un sistem automat de creare a perdelelor de apă
folosită pentru reducerea potenţialului de aprindere a vaporilor inflamabili şi se pot acorda valori în
intervalul 0.97– 0.98.
Acest sistem nu există la rezervoarele de păcură, ca atare nu se acordă un credit.
g. Spumă
Se aplică un credit în cazul în care este folosită spumă pentru stingerea focului în instalaţie
şi se pot acorda valori în intervalul 0.92– 0.97 .
Deoarece există o instalaţie fixă de înăbuşire cu spumă în interior, cu o staţie de spumă de
3000 litri pe fiecare grup de trei rezervoare care asigură 10 prize de spumă de câte 5 minute, se
aplică un credit de 0.92.
h. Stingătoare de mână
Cu toate că astfel de dotări există, având în vedere cantitatea mare a păcurii din rezervoare,
nu se aplică acest factor de credit.
i. Protecţia cablurilor
Instrumentele şi cablurile electrice sunt foarte vulnerabile în cazul produceri de incendii şi
deci vor fi foarte afectate. În cazul în care există protecţii speciale a acestora împotriva incendiilor
se aplică un factor de credit care poate avea valori în intervalul 0.94– 0.98.
Deoarece în imediata apropiere a rezervoarelor nu există echipamente şi cabluri electrice iar
cele existente în zonă au doar protecţia normală pentru zone EX, nu se aplică credit.
Din înmulţirea valorii factorilor de mai sus rezultă că C3 = 0.761.
Factorul total de credit pentru controlul pierderilor = C1 X C2 X C3 = 0.884 X 0.892 X
0.761 = 0,6.
128
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 128/242

Aplicarea acestui factor asupra valorii daunelor materile probabile calculate anterior duce la
reducerea substanţială a acestora datorită măsurilor de protecţie şi intervenţie existente. Valoarea
pierderilor devine astfel 0,6 X 2277330 EURO = 1366398 EURO, deci mult peste limita de 500000
EURO considerată relevantă pentru notificarea unui accident major (conform Anexei 7 a HG.
95/2003).
6.7.2. Indicele Mond
Principiile şi consideraţiile generale utilizate în metoda Dow au fost dezvoltate de compania
ICI Mond obţinându-se o variantă caracterizată prin:
1. Aplicabilitate pe un domeniu mai larg de instalţii de proces şi stocare.
2. Analizarea unor materiale cu proprietăţi explozive deosebite.
3. Conţine proceduri pentru: calculul indicelui hazard al toxicităţii, evaluarea efectelor proiectarii în
aparaţia hazardurilor, calculul unor indici separaţi pentru măsurarea efectelor exploziilor ce pot
avea loc în interiorul utilajelor.
4. Procedura MI se aplică şi instalaţiilor acoperite.
Descrisă pe scurt metoda MI este:
1. Evaluarea iniţială a hazardurilor fiecărei unităţi din instalaţie după un algoritm similar cu FEI
Dow. În această etapă nu se consideră efectele unor măsuri de prevenire a incendiilor şi
exploziilor luate încă din faza de proiectare.
2. Analiza diferitelor tipuri de hazard potenţial: incendii, explozii şi toxicitate. Compararea
nivelelor de hazard identificate cu standardele riscului acceptabil.
3. Revizuirea factorilor de hazard utilizaţi în evaluare: de exemplu, factorul general şi cel special al
hazardului procesului pentru a vedea dacă riscul poate fi redus prin schimbări în proiectare.
4. Aplicarea măsurilor de prevenire pentru a permite asigurarea severităţii intrinseci încă din faza
de proiectare.
6.7.3. Indicele rata frecvenţei accidentelor fatale (FAR)
Este definită ca reprezentând numărul de accidente mortale care primejduieşte o colectivitae
de 1000 de persoane într-o durată totală de activitate (de muncă) egală cu 108 ore , ceea ce
corespunde pentru o singură persoană la o perioadă de aproximativ 50 ani de activitate productivă.
După cum reiese din tabelul 6.15 nu există o limită precisă.
Tabelul 11. Rata frecvenţei accidentelor fatale
Domeniul de activitate
FAR
Industrie uşoară
0,15
Ind.
construcţiilor
de 1,3
maşini
Industria chimică
4
Industria metalurgică
8
Agricultură
10
Minerit
44
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Construcţii
Echipaje de avion
Dimeniul casnic
Transport tren
Călătorie cu automobilul
Deplsări cu motocicleta
Alpinism

Rezumat: Identificarea hazardurilor tehnologice este etapa de bază în
Evaluarea şi managementul riscului. Hazardurile sunt întotdeauna
prezente în industria chimică, datorită condiţiilor de proces şi de
operare a instalaţiilor chimice (temperatură şi/sau presiune ridicată)
sau datorită proprietăţilor fizico-chimice şi toxicologice a substanţelor
folosite în procese.
De aceea este foarte importantă identificarea proprietăţilor periculoase
a substanţelor, a condiţiilor de proces şi de operare care prezintă
pericol şi a secvenţelor de evenimente care conduc la un accident.
Metodele cel mai des folosite în identificarea şi evaluarea calitativă a
hazardurilor şi a riscurilor sunt următoarele: metoda listelor de
verificare; metoda „Dar dacă?”; metoda analizei preliminare de
hazarduri (PHA); metoda „Analiza Modurilor de Defectare şi a
Efectelor” (FMEA); Metoda „Studiul Hazardurilor şi al Operabilităţii”
(HAZOP); metode de analize care folosesc indici de risc, de exemplu:
metoda „Indicele de Incendiu şi Explozie” DOW (FEI - Fire and
Explosion Index).

De reţinut
Citire

Calculaţi

Test

67
250
3
5
57
660
4000

Temă de lucru:
Exemplu de analiză HAZOP:
Sistemul constă dintr-un rezervor sub presiune conţinând un gaz toxic şi
inflamabil. Rezervorul este alimentat de un compresor printr-o valvă de
sens unic. Presiunea în rezervor este controlată de un regulator de presiune.
În cazul în care presiunea ajunge la limita admisă regulatorul opreşte
compresorul. Gazul comprimat este transportat mai departe în proces prin
valva de evacuare.
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Figura 2.1: Rezervor sub presiune
Pentru acest sistem Intenţia va fi menţinerea presiunii între limitele admise
de lucru.
Deviaţia poate să fie creşterea sau scăderea presiunii.
Realizaţi analiza HAZOP corespunzătoare.
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CAPITOLUL 7.
ANALIZE CANTITATIVE DE RISC – ARBORII LOGICI
Analizele cantitative de risc constituie a doua etapă majoră în procesul de Evaluarea riscului.
Aceste analize cantitative constau în estimarea frecvenţelor accidentale şi a probabilităţii diferitelor
tipuri de accidente; în estimarea frecvenţelor de defectare a echipamentelor, defecte ce conduc la
accidentele tehnologice; în estimarea efectelor şi a consecinţelor accidentelor tehnologice.
7.1. Structura analizei cantitative de risc tehnologic
Structura este alcătuită din următoarele etape majore (Mannan, 2005):
1. Definirea scopului şi a obiectivelor analizei
2. Descrierea sistemului
3. Identificarea hazardurilor şi a riscurilor
4. Identificarea zonelor vulnerabile
5. Enumerarea surselor şi accidentelor posibile
6. Selectarea accidentelor
7. Construcţia algoritmului
8. Estimarea consecinţelor
9. Estimarea probabilităţilor
10. Estimarea riscului
11. Evaluarea riscului
1. Prima etapă constă în definirea scopului a analizei de risc şi precizarea obiectivelor a
acestuia. Sunt selectate măsurile şi forma reprezentării a riscului. Metoda selectată trebuie să
considere şi cazuri speciale, şi anume studiul defectului sistemelor de siguranţă, studiul efectului
domino etc. Se construieşte o listă cu informaţiile necesare bazei de date de analiză.
2. Descrierea sistemului cuprinde completarea bazei de date cu toate informaţiile necesare
analizei de risc, de anume: locaţia sitului, vecinătatea, date meteorologice, diagrame de proces,
diagrame de instrumente şi ţevi, plan general de amplasament, proceduri de operare şi susţinere,
documentaţii despre tehnologie, chimismul procesului, date de proprietăţi termofizice.
3. Identificarea hazardelor şi a riscurilor este un pas foarte important în analiza de risc.
Neglijarea hazardelor existente poate să conducă la accidente catastrofale. Experienţa operatorului
şi a analistului are un rol important în această etapă. Aşa cum s-a arătat sunt disponibile mai multe
tehnici pentru identificarea hazardelor şi a riscurilor: studii HAZOP (Hazard and Operability
Studies), studii FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), analiză Dar-Dacă (What-If Analysis),
tehnici cu indice de hazard sau baze de date existente conţinând date despre hazarde existente la
instalaţiile specifice.
4. Identificarea zonelor vulnerabile constă în studiul zonelor potenţial afectate în urma unui
accident. Necesită estimarea locuitorilor, distribuţia lor spaţială, existenţa obiectivelor de interes
public (spitale, şcoli, alte instituţii publice) şi identificarea speciilor protejate din zonă sau existenţa
unor rezervaţii naturale.
5. Enumerarea surselor şi accidentelor posibile constă în identificarea a tuturor surselor şi
accidentelor posibile.
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6. Selectarea accidentelor este etapa în care accidentele semnificative sunt alese pentru un
studiu mai adânc şi analiză de risc.
7. Construirea algoritmului constă în selectarea modelelor de calcul pentru estimarea
consecinţelor, frecvenţelor sau probabilităţii accidentelor. Algoritmul global va cuprinde modelele
selectate, conexiunile între ele şi va fi folosit în estimarea riscului pentru sistemul analizat.
8. Estimarea consecinţelor este metodologia folosită pentru determinarea potenţialului de
producere de pagube sau daune în cazul unui accident specific. Estimările consecinţelor se
efectuează cu ajutorul modelelor fizice a accidentelor rezultate şi modele de efecte.
9. Estimarea probabilităţilor accidentelor se poate efectua cu folosirea bazelor de date existente
în literatură, care conţin date istorice despre producerea avariei la instalaţii chimice, sau cu ajutorul
modelelor matematice pentru calcularea frecvenţelor de avarii cum ar fi arborii logici: arborele
greşelilor şi arborele evenimentelor.
10. Estimarea riscului: pentru fiecare scenariu selectat se estimează riscul şi în final riscul
global pentru amplasamentul studiat se calculează cu însumarea riscurilor calculate.
11. Evaluarea riscului este procesul prin care rezultatele din analiza de risc sunt folosite pentru
a lua decizii şi măsuri prin folosirea strategiilor de reducere a riscului (AIChE, 1999).
Estimarea probabilităţilor accidentelor se poate efectua prin folosirea bazelor de date
existente în literatură, care conţin date istorice despre producerea avariei la instalaţii chimice, sau cu
ajutorul modelelor matematice pentru calcularea frecvenţelor de avarii cum ar fi arborii logici:
arborele greşelilor (AG) şi arborele evenimentelor (AE).
Metodele AG şi AE sunt metode probabilistice, cu ajutorul lor putându-se cât de des se
poate produce un incident şi nu când se poate produce (Ozunu, Anghel, 2007). Aceste două metode
se bazează pe construirea unor scheme logice reprezentând desfăşurarea evenimentelor posibile şi
legătura dintre ele. Arborele Greşelilor reprezintă succesiunea logică a apariţiei unor defecte într-un
sistem, conexiunea între aceste defecte şi apariţia evenimentului de vârf (de obicei a accidentului).
La fiecare defect identificat se poate alătura o frecvenţă şi astfel se poate estima frecvenţa
evenimentului de vârf.
Arborele evenimentelor reprezintă succesiunea logică a evenimentelor care pot să aibă loc în
urma unui eveniment primar, pe cale arborescentă. La sfârşit sunt calculate frecvenţele fiecărui
eveniment identificat.
Estimarea efectelor şi a consecinţelor este metodologia folosită pentru determinarea
potenţialului de producere de pagube sau daune în cazul unui accident specific. Estimările
consecinţelor se efectuează cu ajutorul modelelor fizice a accidentelor rezultate şi modelelor de
efecte. Metodele folosite pentru estimarea efectelor şi a consecinţelor sunt parţial probabilistice,
parţial deterministe. Caracterul probabilistic constă din determinarea probabilităţii unei deversări de
substanţă periculoasă şi probabilitatea manifestării fizice după deversare, iar caracterul determinist
constă din estimarea efectelor fizice care au loc după deversare (dispersie, radiaţie termică sau
suprapresiune în funcţie de distanţă). Consecinţele accidentelor se pot determina cu ajutorul
modelelor fizico-chimice şi experimentelor toxicologice, pe baza cărora au fost construite funcţiile
PROBIT (PROBability unIT (Hyatt, 2003) pentru diferite tipuri de efecte fizice. Funcţiile PROBIT
reprezintă variaţia răspunsului unui organism expus la efectele fizice ale unui accident, o aşa numită
variaţie expunere-doză-răspuns (AIChE, 1999).
Metodele cantitative utilizate pentru diferitele tipuri de hazarduri: incendii, explozii şi
scăpări de gaze toxice există într-un număr relativ mare în literatura de specialitate. Există programe
de calcul dedicate, de exemplu programele ALOHA (EPA, 2015), EFFECTS (TNO, 2015), SEVEX
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View (ATM Pro, 2015) etc. Fiecare metodă are o serie de limitări, astfel aplicabilitatea lor depinde
de cerinţele şi genul problemei (Ozunu, Anghel, 2007).
7.2. Aplicarea calculului probabilităţilor
Avarierea echipamentelor sau greşelile de operare dintr-un proces apar ca urmare a
interacţiunilor complexe dintre componente. Probabilitatea generală de avarie într-un proces este
puternic dependentă de natura interacţiilor.
Câteva definiţii importante (Kletz, 1999):
• Frecvenţa hazardului (H) - numărul de evenimente pe an, care determină apariţia
hazardurilor. De exemplu, frecvenţa creşterilor de presiune faţă de cea proiectată într-un
reactor.
• Sisteme de protecţie - sisteme special instalate pentru prevenirea hazardurilor (de ex:
robineţi de siguranţă).
• Interval de testare (T) - sistemele de protecţie trebuie testate pentru stabilirea capacităţii de
răspuns conform prescripţiilor tehnice. Intervalul de timp dintre două teste succesive
reprezintă T.
• Frecventa de solicitare (cerere de utilizare) (D) - frecvenţa (ocazii/an) la care un sistem de
protecţie este solicitat. De exemplu frecvenţa cu care presiunea într-un reactor ajunge la
nivelul solicitării supapei de siguranţă.
• Frecvenţa de avarii (f) - frecvenţa (ocazii/an) cu care într-un sistem de protecţie apar greşeli
în funcţionare. De exemplu o supapă de siguranţă se deschide la presiunea normală de
operare.
• Fracţiunea de timp mort (fdt) - fracţiunea de timp în care sistemul de protecţie este inactiv.
Probabilitatea de a nu funcţiona când este nevoie. Dacă sistemul de protecţie este continuu
operaţional, atunci frecvenţa hazardului H=0. Hazardul rezultă când o cerere de utilizare a
sistemului protectiv apare într-un timp mort: H=D*fdt.
Formula de calcul pentru frecvenţa hazardului:
H= f(l - e-DT/2)
(2)
Dacă DT/2 este o valoare mică, H = 0,5fDT, respectiv dacă DT/2 este mare,
H = f. Aplicabilitatea formulei prezentate este limitată de valori mici pentru fT şi de considerarea
unui singur sistem de protecţie.
Pentru n sisteme identice, testate în acelaşi timp:

 DT  
H  f nT n1 1  exp 
(3)
  , dacă valoarea fT este mică.
 n  1 

În figura următoare este prezentată corelaţia dintre frecvenţa hazardurilor şi a solicitărilor:

135
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 135/242

Fig. 1. Corelaţia dintre frecvenţa hazardurilor şi a solicitărilor (Kletz, 1999)
Pentru o supapă de siguranţă pentru care f = 0,01/an şi T = 2 ani, în tabelul 1 se prezintă
dependenţa frecvenţei hazardului de intervalul de testare şi frecvenţa de solicitare.
Tabelul 1. Dependenţa frecvenţei hazardului
D an -1

DT

H=l/2fDT an-1

H=f(l – e- DT/2) an- 1

0,1
0,2
0,4
0,5
1,0
5,0
10,0

0,2
0,4
0,8
1,0
2,0
10,0
20,0

0,001
0,002
0,004
0,005
0,01
0,05
0,1

0,00095
0,0018
0,0033
0,0039
0,0063
0,0099
0,01

Calcularea probabilităţilor compuse:
Pentru sisteme cu n componente conectate în paralel probabilitatea de avarie pentru fiecare
componentă:

n

n

i 1

l 1

P   Pi (4); iar severitatea este: S  1   1  Pi  (5).

În tabelul 2 este redat modul de calcul pentru diferite conexiuni:
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Tabelul 2. Metoda poartă după poartă
Poarta Perechile de
intrări
SAU

P1 sau P2

ŞI

F1 sau F2
P1 sau F2
P1 şi P2
F1 şi F2
F1 şi P2

Calcualarea ieşirilor

P(1 SAU 2) = 1 – (1 – P1)(1 – P2) = P1 + P2 – P1*P2 ≈ P1
+ P2
F(1 SAU 2) = F1 + F2
Nu este permisă
P(1 ŞI 2) = P1P2
Neobişnuită, se foloseşte F1 ŞI P2
F(1 ŞI 2) = F1P2

Unitatea
de
măsură
t -1
t -1

7.3. Date despre frecvenţa evenimentelor
Cea mai simplă metodă de a determina frecvenţa evenimentelor este cu ajutorul experienţei
istorice, din bazele de date existente. Analiza istorică constă în determinarea frecvenţei
evenimentelor cu ajutorul experienţei istorice folosind bazele de date existente, de exemplu MARS
(Major Accident Reporting System) elaborat de MAHB (Major Accident Hazards Bureau), FACTS
elaborat de TNO etc.. Metodele folosite depind şi de natura evenimentului.
Problema poate să fie mai simplă sau mai complexă. În cazul unui utilaj simplu (conductă,
pompă etc.) este simplu de determinat frecvenţa avarierii a acestuia din date istorice existente. În
cazuri mai complexe (reactor nuclear etc.) frecvenţa de avariere se poate determina cu ajutorul
arborilor greşelilor. Din datele istorice se calculează frecvenţa evenimentelor de bază din care cu
dezvoltarea arborilor greşelilor se calculează frecvenţa evenimentului de vârf.
Determinarea frecvenţei unui eveniment nu este chiar atât de simplu. Datele obţinute din
literatură sau din bazele de date sunt de obicei numărul total a evenimentelor pe o perioadă de timp.
Pentru obţinerea frecvenţei trebuie cunoscut numărul total a parametrilor de care este legată data.
Presupunând că aceste date sunt disponibile se poate estima frecvenţa cu împărţirea numărului total
de evenimente cu numărul total de utilaj-ani.
Dificultăţi pot să apară când datele sunt neaplicabile sau foarte rar întâlnite (Mannan, 2005).
7.4. Arborele evenimentelor
S-a arătat că arborele evenimentelor începe cu identificarea evenimentului iniţiator şi
printr-un raţionament inductiv se descriu secvenţele care compun accidentele posibile. În
rezumat etapele sunt:
1. Identificarea evenimentului iniţiator;
2. Identificarea funcţiilor de siguranţă proiectate pentru limitarea consecinţelor evenimentului
iniţial (de ex: bucle de reglare automată, sisteme de alarmare, etc);
3. Construirea arborelui evenimentelor;
4. Descrierea secvenţelor care compun accidentele posibile.
Se identifică două feluri de arbori de evenimente (AIChE, 2000):
 aplicaţii de pre-accident, care cercetează sistemul cu scopul de a preveni precursorii de accident
să se dezvolte în accident; se foloşte pentru estimarea securităţii sistemului;
 aplicaţiile post-accident sunt folosite pentru identificarea accidentelor rezultate.
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Fig. 2. Arborele evenimentelor: Pre-accident şi Post-accident (American Institute of Chemical
Engineers, 1989)
În tabelul 3 sunt prezentate posibilele cazuri de accidente rezultate în urma deversării
substanţelor periculoase în diferite stări de agregare.
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Tabelul 3. Cazuri de accidente rezultate în urma deversărilor accidentale
Substanţă Proprietate Condiţii
Sursă de
Caz de accident
/Stare de
de
aprindere
rezultat
agregare
deversare
Gaz / Gaz Inflamabil
Deversare Da – la locul Incendiu în jet
comprimat
cu presiune deversării
(Jetfire) sau foc
mare
torţă (Torchfire)
Da – în
Incendiu de degajare
apropierea
(Flashfire) sau
locului
explozia norului de
deversării
gaz (VCE)
Nu
Deversare Da – la locul
cu presiune deversării
ambientală
Da – în
apropierea
locului
deversării
Nu
Gaz
lichefiat

Toxic
Inflamabil

Deversare Da – la locul
cu presiune deversării
mare
Da – în
apropierea
locului
deversării

Toxic

Lichid

Inflamabil

Da – în
apropierea
locului
deversării
Nu
Nu

Deversare
catastrofal
ă
Deversare Da – la locul
cu presiune deversării
mare

Dispersie
Incendiu tip
Flashfire
Incendiu de degajare
(FlashFire) sau
explozia norului de
gaz (VCE)
Dispersie
Dispersie
Incendiu în jet
bifazic (Jetfire)
Explozia
rezervorului
(BLEVE)
Incendiu de degajare
(Flashfire) sau
explozia norului de
gaz (VCE)
Incendiu de
suprafaţă (Poolfire)

Dispersie
Dispersie
BLEVE mecanic

Incendiu în jet
(Jetfire)
Explozia

Condiţii accidentale

- lungimea jetului
depinde de presiune
- Flashfire dacă 1/2
LEL < c > LEL
- VCE dacă LEL < c
> UEL şi turbulenţă
crescută în nor
- poluarea mediului
- Flashfire dacă 1/2
LEL < c > LEL
- Flashfire dacă 1/2
LEL < c > LEL
- VCE dacă LEL < c
> UEL şi turbulenţă
crescută în nor
- poluarea mediului
- poluarea mediului
- lungimea jetului
depinde de presiune
- depinde de
condiţiile de
deversare
- Flashfire dacă 1/2
LEL < c > LEL
- VCE dacă LEL < c
> UEL şi turbulenţă
crescută în nor
- dacă se formează o
baltă de lichid

- poluarea mediului
- poluarea mediului
- Explozie mecanică
la deversare
catastrofică
- lungimea jetului
depinde de presiune
- depinde de
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Substanţă
/Stare de
agregare

Proprietate

Condiţii
de
deversare

Sursă de
aprindere

Da – în
apropierea
locului
deversării
Da – în
apropierea
locului
deversării
Nu
Nu

Solid/praf

Toxic

-

Inflamabil

-

Toxic

-

Da

Deversare
în ape

-

Caz de accident
rezultat

Condiţii accidentale

rezervorului
(BLEVE)
Incendiu de
suprafaţă (Poolfire)

condiţiile de
deversare
- dacă se formează o
baltă de lichid

Incendiu de degajare
(Flashfire) sau
explozia norului de
gaz (VCE) după
evaporarea lichidului
Dispersie
Dispersie în
apă/sol/ape
subterane
Dispersie
Dispersie în
apă/sol/ape
subterane
Explozie

- Flashfire dacă 1/2
LEL < c > LEL
- VCE dacă LEL < c
> UEL şi turbulenţă
crescută în nor
- După evaporare
- poluarea mediului

Dispersie în ape

- După evaporare
- poluarea mediului

- Explozie la
depozitare sau în
timpul procesării
- poluarea mediului

Pentru exemplificare se consideră reactorul din figura 2. În reactorul cu amestecare perfectă
are loc o reacţie exotermă. Pierderea controlului temperaturii conduce la pericolul iminent de
explozie. Evenimentul iniţiator este pierderea capacităţii de răcire. Sunt identificate patru funcţii de
siguranţă. Acestea sunt precizate în figura 3. Prima funcţie este alarma de temperatură ridicată. A
doua este notarea nivelului ridicat de temperatură de către operator în urma unor inspecţii regulate. A
treia este repunerea în funcţiune, în timp util, a sistemului de răcire de către operator. Ultima este
oprirea de urgenţă a alimentării reactorului de către operator. Aceste funcţiuni sunt scrise în partea
de sus a figurii 3, în ordinea logică a desfăşurării lor, de la stânga la dreapta. Evenimentul iniţiator
este scris primul în dreptul primei funcţiuni de siguranţă. În acest punct funcţia de siguranţă poate să
fie un succes sau opusul. Prin convenţie succesul se desenează la partea superioară printr-o linie dreaptă,
respectiv insuccesul dedesubt. Dacă o funcţie nu este aplicată, linia dreaptă orizontală continuă până la
următoarea funcţie. Partea cantitativă poate fi realizată dacă există date privind frecvenţa avariilor în
sisteme similare. Pentru acest exemplu se apreciază că o întrerupere a sistemului de răcire se poate
întâmpla o dată pe an. De asemenea putem presupune că echipamentele de siguranţă pot să fie în stare
de avarie un interval de 1% din timpul de funcţionare planificată. Asta înseamnă o frecvenţă a
avariilor de 0,01 avarii/solicitare. De asemenea se ia în considerare că operatorul va nota
temperatura ridicată de trei ori din patru cazuri şi tot de trei din patru cazuri va restabili cu succes
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răcirea. Amândouă cazurile reprezintă o frecvenţă de unu la patru sau 0,25 avarii/solicitare. Se
estimează că operatorul va putea oprii brusc alimentarea reactorului în nouă cazuri din zece. Aceasta
este o frecvenţă de 0,1 avarii/solicitare.

Fig. 2. Reactor cu amestecare perfectă (Ozunu, 2000)

Fig. 3. Arborele evenimentelor înainte de modificare
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Fig. 4. Calculul funcţiunilor de siguranţă
În figura 4 se prezintă modul de calcul al funcţiunilor de siguranţă. În concluzie, o situaţie
foarte periculoasă de pierdere a controlului asupra reacţiilor din reactor se poate întâmpla cu o
frecvenţă medie de 0,025 an-1, sau o dată la 40 de ani. Această frecvenţă de producere a incidentului
este prea mare pentru acest tip de instalaţie. O soluţie de remediere este instalarea unui sistem de
oprire automată a reactorului la temperaturi ridicate. Arborele evenimentelor modificat după
introducerea sistemului automat de protecţie este prezentat în figura 4. Frecvenţa de producere a
incidentului a scăzut de 100 de ori f = 0,00025 an-1, sau o dată la 400 de ani, ceea ce este acceptabil
(Ozunu, 2000).
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Fig. 5. Arborele evenimentelor după modificare
7.5. Arborele greşelilor
Metoda Arborele Greşelilor a fost dezvoltată iniţial de firma Bell Telephone Laboratories în
1962, cu scopul de a evalua securitatea lansării rachetelor intercontinentale tip Minuteman. Metoda
a fost preluată de compania Boeing care a dezvoltat un program de calculator pentru construirea
arborilor greşelilor (Hyatt, 2003).
Arborele Greşelilor este reprezentarea grafică a relaţiei logice dintre evenimentele de bază
(evenimentele primare, de exemplu funcţionarea necorespunzătoare a componentelor, erori umane,
etc.) şi evenimentul de vârf, cu alte cuvinte reprezintă modul în care se poate defecta un sistem.
Cu ajutorul metodei se poate realiza:
 Reprezentarea calitativă a căilor logice care conduc la Evenimentul de Vârf;
 Evaluarea cantitativă a frecvenţei Evenimentului de Vârf.
Au fost dezvoltate şi descrise reguli generale în mai multe metodologii (AIChE, 2000;
Stamateletos, Vesely, 1999). Sunt folosite acele evenimente-defecte care contribuie la apariţia
evenimentului de vârf şi cărora li se poate atribui o frecvenţă de apariţie. În general, un Arbore al
Greşelilor este construit de la vârf până la bază. Cauzele necesare şi suficiente, împreună cu relaţiile
lor logice, sunt identificate începând de la Evenimentul de Vârf.
Avariile sau defecţiunile se împart în trei clase:
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1. Defecţiuni primare - apar în condiţiile de lucru pentru care echipamentul a fost proiectat - de
exemplu ruperea unei membrane de siguranţă la o presiune din domeniul de operare (sunt
imputabile constructorului de echipament),
2. Defecţiuni secundare - apar în situaţii pentru care sistemul nu a fost proiectat,
3. Defecţiuni de comandă - în care componentul lucrează corect, dar la locul sau momentul
nepotrivit. Evenimentele de bază nu pot fi decât defecţiuni primare (Mannan, 2005).
Pentru construirea corectă a AG trebuie făcută distincţia între trei concepte de bază:
mecanismul defectării - este cauza defectării componentului; modul defectării - modul în care se
manifestă defectul; efectul defectării - efectul aşteptat (Mannan, 2005).
Etapele construirii arborelui greşelilor:
• Definirea unui eveniment de vârf (top event) - este importantă o definire precisă: de
exemplu "scăpare de amoniac gazos de la vasul de stocare numărul... din blocul...
instalaţia... în timpul unei funcţionări normale."
• Definirea limitelor sistemului supus analizei.
• Construirea arborelui cu ajutorul următoarelor reguli: în interiorul conturului semnelor pentru
evenimente (figura 6.10) se trece descrierea lor; nu se leagă direct două conexiuni între ele
(se vor descrie evenimentele după fiecare conexiune); construcţia AG se realizează pe
nivele pornind de sus de la evenimentul de vârf. Un nivel este constituit dintr-un şir de
conexiuni aflat la aceeaşi distanţă de evenimentul de vârf şi de evenimentele imediat
anterioare conexiunilor respective; nu se trece la nivelul imediat următor până când cel
aflat în lucru nu este epuizat.
• Soluţionarea AG presupune găsirea secvenţelor minimale. O secvenţă reprezintă un şir
de evenimente care conduc la un accident. Secvenţele minimale sunt succesiuni de
acest gen care conţin un număr minim de evenimente. (Hyatt, 2003)
• Calcularea frecvenţei evenimentului de vârf pe baza frecvenţei evenimentelor de bază.
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Fig. 6. Semne convenţionale adoptate în construcţia arborilor greşelilor
În figura 6 se prezintă semnele convenţionale adoptate în construcţia AG (Mannan, 2005;
Stamateletos, Vesely, 1999).
În tabelul 4 este redat modul de calcul pentru diferite conexiuni (Ozunu, Anghel, 2007).
Tabelul 4. Metoda poartă după poartă
Poarta Perechile de
intrări
SAU

P1 sau P2

ŞI

F1 sau F2
P1 sau F2
P1 şi P2
F1 şi F2
F1 şi P2

Calcularea ieşirilor

P(1 SAU 2) = 1 – (1 – P1)(1 – P2) = P1 + P2 – P1*P2 ≈
P1 + P2
F(1 SAU 2) = F1 + F2
Nu este permisă
P(1 ŞI 2) = P1P2
Neobişnuită, se foloseşte F1 ŞI P2
F(1 ŞI 2) = F1P2

Unitatea
de
măsură
t -1
t -1
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Înainte de execuţia propriu-zisă a AG, trebuie parcurse următoarele etape:
1. Definirea evenimentului de vârf. De exemplu: TEMPERATURA RIDICATĂ ÎN
REACTOR.
2. Definirea evenimentului determinant: în ce condiţii se întâmplă.
3. Definirea evenimentelor nepermise (neluate în considerare): avarii la sistemele de
alimentare cu energie electrică, defectarea întrerupătoarelor, cablajelor, etc.
4. Definirea condiţiilor fizice ale procesului: limitele ce vor fi luate în considerare. De
exemplu, în construcţia AG, nu se iau în considerare utilajele situate în amonte şi aval de
reactor.
5. Definirea configuraţiei echipamentelor din sistem. Care dintre robineţi sunt închişi respectiv
deschişi? Care sunt condiţiile de operare normală?
6. Stabilirea nivelului de detaliere.
După realizarea acestor paşi se trece la execuţia propriu-zisă a arborelui greşelilor. Întâi se
desenează evenimentul de vârf în partea superioară a schemei. Se va eticheta ca eveniment de vârf
tocmai pentru a evita confuziile ulterioare. Apoi, se determină evenimentele majore care contribuie
la realizarea evenimentului de vârf.
După cum reiese din figura 6 acestea pot fi evenimente: intermediare, nedezvoltate, externe sau
interne. Dacă acestea decurg în paralel vor fi legate printr-o conexiune ŞI. Dacă decurg în serie vor
fi conectate prin SAU. Pentru reactorul din figura 7, dotat cu alarmă de suprapresiune în sistem de
oprire automată în caz de urgenţă arborele greşelilor este reprezentat în figura 8.

Fig. 7. Reactor cu amestecare perfectă dotat cu alarmă de suprapresiune
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Fig. 8. Arborele greşelilor pentru reactorul din figura 7
Aplicarea algoritmului de construcţie a AG:
1. Evenimentul de vârf: distrugerea reactorului datorită suprapresiunii;
2. Evenimentul determinant: presiunea ridicată din reactor;
3. Evenimente nedezvoltate: avarii la sistemul de amestecare, avarii electrice, defectarea
întrerupătoarelor;
4. Limitele studiului. Conform schiţei din figura 7;
5. Configuraţia echipamentului: robinetele de alimentare deschise;
6. Detaliere: echipamentele din figura 7.
Evenimentul de vârf este scris în partea de sus a AG şi este subliniat. Pentru crearea
suprapresiunii două evenimente trebuie să se întâmple: avarie la alarma de suprapresiune sau avarie
la sistemul de oprire automată în caz de urgenţă. Deoarece aceste evenimente trebuie să se producă
împreună vor fi legate prin ŞI (probabilităţile se înmulţesc). Alarma de suprapresiune poate fi avariată
datorită conectorului de presiune 1 sau datorită indicatorului luminos. Aceste două evenimente
trebuie conectate prin SAU (probabilităţile se adună). Sistemul de întrerupere automată a
alimentării poate fi avariat datorită conectorului de presiune sau robinetului de acţion are
comandată (SAU).

•
•
•
ŞI

7.5.1. Determinarea secvenţelor minimale (minimal cut sets)
Regulile de ierarhizare a secvenţelor de evenimente pentru soluţionarea AG sunt:
Pentru conexiunea SAU: prima intrare înlocuieşte litera de identificare a conexiunii iar
celelalte se aşează dedesubt, pe aceeaşi coloană;
Pentru conexiunea ŞI: prima intrare se aşează în coloana alăturată, spre dreapta, iar celelalte
se aşează în continuare, pe acelaşi rând;
Conexiunile de INHIBARE respectiv de ÎNTÂRZIERE se prelucrează la fel ca ŞI.
Pentru exemplul analizat, prima conexiune (poartă) sub evenimentul de vârf este A. Poarta
creşte numărul de evenimente în secvenţa minimală în timp ce poarta SAU conduce la mai
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multe seturi. Poarta A are două intrări, una de la B şi una de la C. Deoarece A este o poartă ŞI, va fi
înlocuită cu B şi C:
A
B
C
Poarta B are intrări de la evenimentele 1 şi 2. Deoarece B este o poartă SAU, va fi înlocuită
prin adăugarea unui rând sub rândul prezent: întâi, se înlocuieşte B prin una din intrări şi apoi se
creează noul rând dedesubt.
A

B

1

C

2

C

Următoarele secvenţe sunt:
A

B

1

C

2

C

1

4

3

Respectiv:
A

B

1

C

3

2

C

3

1

4

2

4

După transformările prezentate rezultă următoarele patru seturi: (1,3); (2,3); (1,4); (2,4).
Alt criteriu de ierarhizare este cel al componenţei succesiunii de evenimente. Din experienţă se
cunoaşte că probabilităţile de apariţie a defecţiunilor scad în ordinea:
1. eroare de operator;
2. defecţiune a echipamentului activ (cu piese în mişcare);
3. defecţiune a echipamentului pasiv (static).

De reţinut
Citire

Calculaţi

Rezumat: Analizele cantitative de risc constituie a doua etapă majoră
în procesul de Evaluarea riscului. Aceste analize cantitative constau în
estimarea frecvenţelor accidentale şi a probabilităţii diferitelor tipuri
de accidente; în estimarea frecvenţelor de defectare a echipamentelor,
defecte ce conduc la accidentele tehnologice; în estimarea efectelor şi
a consecinţelor accidentelor tehnologice.
Estimarea probabilităţilor accidentelor se poate efectua prin folosirea
bazelor de date existente în literatură, care conţin date istorice despre
producerea avariei la instalaţii chimice, sau cu ajutorul modelelor
matematice pentru calcularea frecvenţelor de avarii cum ar fi arborii
logici: arborele greşelilor (AG) şi arborele evenimentelor (AE).
Metodele AG şi AE sunt metode probabilistice, cu ajutorul lor
putându-se cât de des se poate produce un incident şi nu când se poate
produce. Aceste două metode se bazează pe construirea unor scheme
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logice reprezentând desfăşurarea evenimentelor posibile şi legătura
dintre ele. Arborele Greşelilor reprezintă succesiunea logică a apariţiei
unor defecte într-un sistem, conexiunea între aceste defecte şi apariţia
evenimentului de vârf (de obicei a accidentului). La fiecare defect
identificat se poate alătura o frecvenţă şi astfel se poate estima
frecvenţa evenimentului de vârf.
Arborele evenimentelor reprezintă succesiunea logică a evenimentelor
care pot să aibă loc în urma unui eveniment primar, pe cale
arborescentă. La sfârşit sunt calculate frecvenţele fiecărui eveniment
identificat.
Temă de lucru:
1. Pentru rezervorul din figura de mai jos, dotat cu regulator de presiune,
sistem de evacuare automată în caz de urgenţă, elaboraţi arborele
greşelilor.
Test

Rezervor sub presiune dotat cu regulator de presiune
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CAPITOLUL 8.
ANALIZA CONSECINŢELOR
Estimarea consecinţelor (natura hazardului şi mărimea impactului) reprezintă metodologia
utilizată pentru determinarea evoluţiei rezultatelor incidentelor (accidentelor) provenite din
evenimentul primar (de exemplu, ruperea unei conducte în care se află un fluid sub presiune şi
inflamabil), asupra populaţiei şi mediului înconjurător. Sunt utilizate informaţii stocate în baze
specifice de date şi diverse modele ale efectelor posibile. Utilizarea unor criterii de decizie poate să
reducă din ansamblul şi gravitatea consecinţelor estimate. Analiza riscului se realizează prin
combinarea rezultatelor obţinute la etapele de estimare a frecvenţei şi consecinţele riscului. Oferă o
imagine globală a riscului. Ca urmare se pot crea scenarii şi planuri noi pentru evenimentele
aşteptate.
8.1. Degajări ale poluanţilor în mediul atmosferic
Obiectivele studiilor de risc tehnologic sunt să dea răspunsuri şi să stabilească soluţii, cu
privire la influenţa asupra mediului ambiant a diverşilor factori de risc proveniţi din instalaţii
industriale, depozite, zone urbane poluate, etc. Elementele esenţiale analizate cuprind stabilirea:
razei de acţiune posibilă a acestora, modul de intervenţie a produselor şi deşeurilor asupra
sistemelor sau circuitelor ecologice, cuantificarea aspectelor economice şi a gradului de risc. S-a arătat
necesitatea realizării acestor studii după metodele şi mecanismele legislative europene şi mondiale,
pentru a sprijini dezvoltarea creşterea industrială durabilă.
Problemele de bază care se află la baza iniţierii acestor studii sunt factorii de risc care apar în
urma unor scăpări accidentale de materiale periculoase în aer, ape şi sol.
Transferul poluanţilor în natură este caracterizat de următoarele aspecte:
• Lipsa unor graniţe specifice de separare între zone caracterizate de stări de agregare diferite,
transferul realizându-se la interfeţele dintre acestea;
• Existenţa mai multor mecanisme de transfer care acţionează simultan: advecţie
(deplasarea unor porţiuni din mediul ce conţine substanţa respectivă), dispersie,
difuzie moleculară, difuzie turbulentă, alte mecanisme;
• Transferul prin advecţie a majorităţilor poluanţilor, volumul mare în care se pot dispersa
aceştia precum şi distanţele mari parcurse impun utilizarea unor mărimi caracteristice
ştiinţelor care studiază procesele din natură, de exemplu meteorologia, hidrologia,
geografia, biologia etc;
• Rezultatele se aplică în practică în principal la dimensionarea de amenajări (zone de protecţie
sanitară, depozite pentru deşeuri, iazuri decantoare etc.) sau la stabilirea amplasamentelor
pentru surse potenţiale (combinate chimice, reziduuri nucleare, gropi de gunoi etc);
• Rezultatele acestor studii sunt baza unor decizii politice şi administrative, fiind surse de
date pentru formularea unor convenţii internaţionale privind protecţia mediului şi strategiile
de dezvoltare regională.
• Complexitatea proceselor de poluare duce la crearea unor modele sofisticate, care impun
utilizarea calculatoarelor electronice şi softului specific Sunt apreciate cantitativ,
modificările în timp şi spaţiu, ale concentraţiei poluanţilor, atât prin relaţii deterministe
cât şi probabilistice.
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În atmosferă se pot întâlni poluanţi primari evacuaţi direct din diverse procese şi secundari,
formaţi în atmosferă prin diferite procese fizico-chimice. Sursele de poluare pot fi:
1. Punctiforme continue (coşuri de evacuare), respectiv punctiforme ocazionale (degajări
accidentale în urma unor avarii);
2. Lineare (autostrăzile cu circulaţie intensă);
3. Disperse sau multiple, de exemplu ca în cazul compuşilor utilizaţi în agricultură (îngrăşăminte,
insecticide etc), a compuşilor fluoruraţi ai hidrocarburilor, gazele de eşapament ale
automobilelor.
Principalele tipuri de probleme la care studiile de risc asupra mediului trebuie să dea
răspunsuri sunt:
1. In cazul emisiilor continue din surse punctiforme ce măsuri trebuie luate pentru a asigura o
dispersie cât mai bună a poluanţilor evacuaţi.
2. Cum va fi repartizată concentraţia substanţelor gazoase toxice în cazul unor scăpări
accidentale. Trasarea hărţilor de izoconcentraţie, evidenţierea suprafeţelor afectate în
funcţie de periculozitatea concentraţiilor de poluant ce pot fi atinse în zona respectivă. Pe
baza acestor studii organizaţiile de apărare civilă întocmesc planurile de urgenţă.
3. Stabilirea acţiunii distructive asupra mediului înconjurător precum îi a pierderilor
înregistrate sub aspect economic. Aceste studii sunt comandate de obicei de cel afectat de
poluare îi sunt bază pentru acţiuni juridice de recuperare a pagubelor. Se aplică principiul
"Cel ce poluează plăteşte".
8.2. Modele locale pentru emisii continue sau în pulsuri
Prin puls (puff) se defineşte un nor de poluant, provenit dintr-o emisie practic instantanee,
care se deplasează în atmosferă sub influenţa vântului (parametri importanţi - viteza medie şi
turbulenţa).
Ipoteze simplificatoare: sursa este considerată punctiformă; condiţii meteorologice
staţionare; lipsa forţelor ascensionale; înălţimea sursei mai mică decât 150 m; distanţa faţă de sursă
mai mică decât 10 km; concentraţiile poluantului sunt proporţionale cu debitul de emisie
(concentraţia la sursă) şi invers proporţionale cu viteza vântului la sursă.
Avantaje: sunt relativ simple, uşor de aplicat, se bazează pe relaţii statistice; uşor de adaptat
pentru diverse studii de caz (prin modificarea parametrilor caracteristici).
Dezavantaje: inflexibilitate în cazul traiectoriilor variabile şi a modificării condiţiilor
meteorologice; sunt greu de aplicat în condiţii meteorologice de calm (lipsa vântului) şi pe terenuri
cu structură accidentată.

a) Modele regionale
Se aplică pentru studiul traiectoriei de răspândire a poluanţilor, la scale de ordinul sutelor de
kilometri, în terenuri complexe. Au la bază modelele elaborate de meteorologi pentru circulaţia
atmosferică la care se adaugă o serie de ecuaţii caracteristice proceselor de difuzie, depunere şi
reacţii chimice pentru poluantul respectiv.
b) Modele fizice
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Sunt modele experimentale utilizate pentru studiul dispersiei poluanţilor în zone complicate din
punct de vedere geometric. Exemple de amenajări experimentale sunt: tunelele aerodinamice,
canalele şi bazinele hidraulice.
c) Modele matematice
• Deterministe: conţin relaţii de calcul simplificate (algebrice), de exemplu, indici ai poluării
aerului; concentraţii medii anuale, concentraţii previzionate etc;
• Numerice: aerul şi poluanţii sunt consideraţi amestecaţi perfect în interiorul unor celule unde
se produc diferite transformări fizico-chimice. Rezultă sisteme de ecuaţii de tip Euler sau
Lagrange cu grade de dificultate diferite, rezolvabile numeric cu ajutorul calculatorului.
Celule sunt legate între ele prin ecuaţii de transport ale poluantului. Există variante care
urmăresc un poluant la trecerea prin grile de tip Euler. Grilele fixe Euler împart spaţiul fizic
în celule, iar particulele transportă agentul poluant de la o celulă la alta.
• Statistice: modele de mediere în timp; analiza seriilor periodice; analiza multifactorială.
O serie de posibilităţi de aplicare a modelelor de transfer şi transport ale poluanţilor în
diferite studii de caz sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1: Aplicarea modelelor de transfer şi transport
Studiul de caz
Modelul ales
Reducere emisii
Monitorizare
Amplasare instalaţii
Amenajări teritoriale
Politici de mediu
Cercetare-dezvoltare

statistic
grilă
multicelular
regional
regional
regional

Scala timpului
min. - ore
ore - zile
ore - zile
luni - ani
luni - ani
ore - zile

Procesul de validare a modelelor este obligatoriu înainte de aplicare în practică a modelelor.
Urmăreşte determinarea preciziei şi sensibilităţii modelului la variaţia mărimilor de intrare.
8.3. Transferuri ale poluanţilor în medii acvatice
Problemele ce apar sunt în mare parte similare celor tratate în subcapitolul anterior. Pentru
urmărirea circulaţiei poluanţilor se face apel la hidrologie (studiul transportului apei în atmosferă, la
suprafaţa pământului, în subteran şi oceane). Majoritatea studiilor de evaluare a impactului
factorilor de risc asupra mediului se referă la apele curgătoare.
Se pun în principal următoarele probleme:
• Cum se poate acţiona pentru a menţine un curs de apă în categoria de calitate în care este
încadrat?
• Cum trebuie dimensionaţi evacuatorii de ape reziduale pentru a asigura continuitatea
existenţei florei şi faunei în zona cursului de apă unde are loc evacuarea?
La fel ca şi pentru mediul atmosferic, şi pentru ape se pune problema monitorizării
continue pentru a se da alarma şi a se acţiona cât mai rapid în cazul apariţiei unor hazarduri
potenţiale. Conform conceptului de gospodărire a calităţii apelor se efectuează o serie de măsuri de
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planificare, prevenire şi supraveghere pentru a împiedica reducerea calităţii apelor sub valorile
considerate acceptabile.
Planificarea se realizează prin sistematizarea teritorială. Prevenirea prin o serie de acţiuni
specifice: intensificarea aerării, dirijarea debitelor, favorizarea acţiunii biologice de autoepurare.
Supravegherea calităţii apelor se efectuează prin intermediul unor reţele naţionale organizate special.
8.4.Transferuri ale poluanţilor în soluri
Problemele principale care se urmăresc în studiile de risc asupra solului se referă la:
• Modificările mecanice, structurale şi de fertilitate ale solului ca urmare a activităţilor
umane;
• Impactul substanţelor periculoase ajunse pe sau în sol (zonele de depozitare a deşeurilor;
îngrăşămintele, ierbicidele şi pesticidele utilizate în agricultură; mineritul, prin aducerea la
suprafaţă a unor substanţe reactive şi prin apele reziduale formate.
8.5. Analiza efectelor şi a consecinţelor
Analiza efectelor şi a consecinţelor accidentelor tehnologice se poate realiza cu ajutorul
modelării matematice şi fizice a fenomenelor accidentale. Aceste metode cantitative se bazează pe
modele de evaluare a efectelor şi consecinţelor asupra organismelor vii, asupra structurilor şi
echipamentelor de proces (Maria, 2007), şi anume:
 modele ale efectelor substanţelor toxice;
 modele ale efectelor termice;
 modele ale efectelor suprapresiunii.
După estimarea efectelor se calculează zonele de pericol conform normelor din legislaţia în
vigoare, aceste zone fiind utilizate în planificarea urgenţelor şi planificarea utilizării terenurilor.
a) Modele de hazard
Modelele de sursă sunt folosite pentru definirea cantitativă a scenariului de emisie a
substanţelor prin estimarea debitului de curgere, a împrăştierii substanţei după eliberare şi a
evaporării dintr-o baltă formată. Modelele de dispersie transformă ieşirile din modelele de sursă în
arii de concentraţii şi curbe de izoconcentraţii şi evoluţia acestora în timp. Relaţia între modelele
folosite în analiza consecinţelor este arătată în schema următoare:
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Emisie de
substanţă
volatilă
periculoasă

Eliberare de
substanţă inflamabilă
Modele de explozii
şi incendii

Modele de
deversare şi de
dispersie

Emisie de
substanţă toxică

Modele de efecte

Factori de reducere

Calcule de risc

Fig. 1. Relaţia între modele de emisie – dispersie – explozii – incendii (AIChE, 2000)
Figura 2 prezintă şapte cazuri de deversări şi emisii accidentale. Aceste cazuri sunt cel mai
frecvent întâlnite în realitate.
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Fig. 2. Cazuri de deversări accidentale (American Institute of Chemical Engineers, 1989)
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b) Dispersia gazelor dense
Deversarea gazelor mai dense decât aerul introduce nişte efecte speciale în fenomenul de
dispersie, care poate fi descris în patru etape majore. Prima etapă constă în coborârea spre sol a
materialului deversat, datorită densităţii mai mari decât a aerul. A doua etapă este extinderea radială
a norului poluant sub influenţa forţelor gravitaţionale. Această curgere auto-indusă produce un nor
plat cu extindere orizontală crescută. În faţa curentului gravitaţional se formează cu viteză crescută
un cap mai înalt decât grosimea medie a norului (vezi Figura 3), (Bakkum, Duijm, 2005).

Fig. 3. Extinderea gravitaţională a gazului dens (Bakkum, Duijm, 2005)
Viteza de extindere este cea determinantă şi înlocuieşte turbulenţa atmosferică în timpul
extinderii. Curgerea auto-indusă creşte amestecarea în special în zona capului de nor.
După ce se termină extinderea gravitaţională urmează a treia etapă, care constă în
stratificarea stabilă a norului cauzată de variaţia verticală a densităţii gazului în nor, ceea ce reduce
dispersia gazului în direcţia verticală.
Ultima etapă este dispersia pasivă, când efectele densităţii sunt dispersate şi norul devine
pasiv mişcându-se împreună cu masele de aer.
Procesul de dispersie este determinat de modul de avariere şi procesul de curgere:
 eliberarea instantanee a materialului – eliberare rapidă, de exemplu rezervoare rupte sau
avariate grav;
 eliberări variabile în timp – curgerea este continuă dar cu un debit neregulat, de exemplu o
baltă de lichid care se evaporă;
 eliberări continue - debit de curgere constant cu durată lungă, de exemplu în cazul orificiilor
de dimensiune mică pe rezervor.
Eliberarea instantanee diferă de celelalte cazuri. În cazul acesta un rol important îl are
dispersia norului în vânt pe lungimea parcursă.
Norul de gaz dens rămâne în straturile mai joase ale atmosferei cu o extindere mare în
direcţie laterală. Dispersia datorită turbulenţei atmosferice este mai slabă decât în cazul norilor
pasivi.
Modelele de dispersie pentru gaze dense sunt divizate în trei categorii (Bakkum, Duijm,
2005):
1. Modele fenomenologice descrise de o serie de nomograme;
2. Modele intermediare, de exemplu modelul ”cutie” şi modele de ”pană la sol”;
3. Modele avansate care rezolvă ecuaţiile Navier-Stokes.
c) Modelarea matematică a incendiilor şi exploziilor accidentale
Prin modelarea matematică a incendiilor şi exploziilor se pot calcula următoarele efecte
fizice şi consecinţe ale accidentelor precum şi distanţele pentru diferite nivele de pericol (Maria,
2007):
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Radiaţia termică (kW/m2) în urma incendiilor şi puterea radiantă (kJ/m2) în urma
fenomenelor unde se formează o minge de foc (fireball);
Suprapresiunea (bari) în cazul exploziilor accidentale de tip VCE (Vapor Cloud Explosion –
Explozia Norilor de Vapori) şi în cazul exploziilor mecanice sau cu reacţie necontrolată;
Consecinţele incendiilor şi exploziilor asupra populaţiei prezente, asupra structurilor şi
echipamentelor de proces;
Distanţele (m) la care sunt aruncate fragmentele echipamentului explodat.

În literatură se găsesc mai multe modele de incendii şi explozii (Maria, 2007), şi anume:
 Modele de incendii tip “baltă de lichid” (Pool fire);
 Modele de incendii tip jet de gaz (Torch fire – foc torţă) şi tip jet bifazic (Two-phase jet
fire);
 Modele de incendii tip spontan (Flash fire – incendiu de degajare);
 Modele de incendii tip “minge de foc” (fireball), în cazul exploziilor tip BLEVE – de
exemplu modelele BLEVE static şi BLEVE dinamic;
 Modele de explozii tip VCE – de exemplu modelul Energii Multiple (Multi-energy model);
 Modele de explozii tip “Ruperea rezervoarelor” (Vessel Rupture), pentru mai multe situaţii:
suprapresurizare cu gaz ideal/neideal; explozie BLEVE; reacţie necontrolată;
descompunerea materialelor; explozie internă.
 Model de explozie de TNT (trinitrotoluen), cu posibilitatea echivalării puterii explozive a
TNT-ului cu alte materiale explozive.
d) Modelarea consecinţelor
Modelarea consecinţelor este legată de dezvoltarea scenariilor. Cu ajutorul modelelor de
consecinţe se pot filtra scenariile cu efecte nesemnificative, reducând numărul lor în analiza de risc.
Estimarea consecinţelor (natura hazardului şi mărimea impactului) reprezintă metodologia
utilizată pentru determinarea evoluţiei rezultatelor incidentelor (accidentelor) provenite din
evenimentul primar (de exemplu, ruperea unei conducte în care se află un fluid sub presiune şi
inflamabil) şi pentru determinarea efectelor negative asupra populaţiei şi mediului înconjurător.
Sunt utilizate informaţii stocate în baze specifice de date şi diverse modele ale efectelor posibile.
Utilizarea unor criterii de decizie poate să reducă din ansamblul şi gravitatea consecinţelor
estimate. Analiza riscului se realizează prin combinarea rezultatelor obţinute la etapele de estimare
a frecvenţei şi a consecinţelor. Oferă o imagine globală a riscului. Ca urmare se pot creea scenarii şi
planuri noi pentru evenimentele aşteptate (Maria, 2007).
8.6. Sisteme de modelare a efectelor şi a consecinţelor
a) Dispersia gazelor toxice în aer - Modelul SLAB
Pentru evaluarea modului în care se produce dispersia gazelor dense ( de exemplu clorul) în
atmosferă, se procedează la modelarea dispersiei acestuia utilizând modelul matematic SLAB care
simulează dispersia atmosferică a emisiilor gazoase mai dense decât aerul. Versiunea iniţială a
acestui model a fost dezvoltată de Morgan, dezvoltarea ulterioară a modelului fiind finanţată de
USAF Engineering and Services Center (din 1968) şi de American Petroleum Institute (din 1987).
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Versiunea curentă a modelului SLAB poate trata diverse situaţii cum ar fi: emisii instantanee, cu
durată finită sau continue din diverse surse: baltă de lichid ce se evaporă la nivelul solului, jet
orizontal sau jet vertical poziţionat la diverse înălţimi deasupra solului (situaţia coşurilor de
evacuare) sau emisii instantanee la nivelul solului.
Programul SLAB View este interfaţa Windows pentru Modelul SLAB de simulare a
dispersiei în aer a gazelor mai dense decât aerul şi a fost realizat de compania canadiană Lakes
Environmental Software.
Dispersiile atmosferice ale emisiilor sunt calculate prin rezolvarea ecuaţiilor de conservare a
masei, momentului, energiei şi a speciilor.
Modelul matematic SLAB se bazează pe teoria stratului superficial. Descrierea variaţiei
concentraţiei din pana de gaz are loc printr-un sistem de ecuaţii diferenţiale bazate pe conservarea
masei totale şi pe componenţi, a energiei şi a impulsului pe cele 3 direcţii. Acest model matematic
este completat de ecuaţii ce descriu forma penei de gaz precum şi de ecuaţii pentru modelarea
proprietăţilor fizice ale gazelor. Simularea dispersiei gazelor prin modelul SLAB are loc prin
integrarea ecuaţiilor modelului matematic pe direcţia vântului.
Dispersia atmosferică a deversării este calculată prin rezolvarea ecuaţiilor de conservare a
masei, impulsului, energiei şi clasei/categoriei/speciei. Ecuaţiile de conservare sunt mediate spaţial
pentru a trata norul ori ca şi o dungă de fum stabilă, un nor de fum tranzitiv, sau o combinaţie a
celor două în funcţie de durata deversării. O deversare continuă (o durată foarte lungă a sursei) este
tratată ca o dungă de fum stabilă. În cazul unei deversări de durată finită, dispersia norului este
iniţial descrisă folosind modul de dungă de fum stabilă şi rămâne în modul de dungă de fum cât
timp sursa este activă. Odată ce sursa este închisă, norul este tratat ca şi un nor de fum şi dispersia
ulterioară este calculată folosind modul de nor de fum tranzitiv. Pentru o deversare de fum
instantanee, este folosit modul de dispersie nor de fum tranzitiv pentru întregul calcul.
În decursul timpului, predicţiile oferite de modelul SLAB au fost comparate cu seturi extinse
de date obţinute în laborator ori din experimente de dispersie efectuate în situaţii reale. În cadrul
acestor comparaţii rezultatele furnizate de modelul SLAB au fost bune (Lakes Environmental,
2007).
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Fig. 4. Interfaţa de utilizator a programului SLAB View

Fig. 5. Simulări cu Slab View
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b) Simularea incendiilor şi a exploziilor utilizând programul EFFECTSGis5.5
EFFECTSGis 5.5 este un program cu interfaţă Windows, în care este inclusă o interfaţă
mini-GIS şi este construit pentru analiza efectelor accidentelor industriale şi analiza consecinţelor.
Programul a fost construit de firma TNO Built Environment and Geosciences, grupul de
experţi Olandezi care au elaborat Dutch Yellow Book şi Green Book.
Rezultatele simulărilor sunt afişate în formă de text şi sub formă grafică. Utilizatorul are
opţiunea să folosească interfaţa mini-GIS în care se pot utiliza hărţi digitale. Pe aceste hărţi
programul afişează contururile de izo-proprietate (presiune, concentraţie, căldură radiată etc.)
calculate.
EFFECTS conţine următoarele modele de simulare:
1. Modele de deversări:
 pentru gaze – din rezervoare sau prin ţevi scurte/lungi;
 pentru gaze lichefiate:
 deversare de vapori din rezervoare sau prin ţevi scurte/lungi;
 deversare tip şampanie din rezervoare;
 deversare tip spray din rezervoare/ţevi.
 pentru lichide – deversări din rezervoare sau ţevi.
2. Modele de evaporare ale bălţilor:
 pe sol pentru lichide care fierb/nu fierb;
 pe apă pentru lichide solubile care nu fierb;
 pe apă pentru lichide insolubile care plutesc deasupra apei şi nu fierb;
 pe apă pentru lichide insolubile care plutesc deasupra apei şi fierb;
 pe apă pentru lichide insolubile care nu plutesc deasupra apei şi nu fierb.
3. Model de combustie;
4. Modele de dispersii atmosferice:
 pentru gaze neutre:
 evacuare instantanee;
 evacuare semi-continuă;
 evacuare continuă;
 pentru gaze dense:
 evacuare instantanee;
 evaporare de baltă;
 dispersie de jet;
 pentru jet turbulent.
5. Model de explozie nor de vapori;
6. Modele pentru incendii şi radiaţii de căldură:
 BLEVE;
 Foc de baltă în formă de cerc;
 Flamă (Flash fire);
 Foc bifazic tip jet.
Cu ajutorul programului EFFECTS se pot calcula consecinţele accidentelor cu modelele de
consecinţe:
Modele de consecinţe:
161
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 161/242





pentru incendii şi radiaţii de căldură;
explozii;
deversări şi dispersii de substanţe toxice.

Etapele simulării:
 Selectarea modelului din meniul derulant Effect Model;
 Selectarea bazei de date pentru substanţe chimice (numai în cazul în care au fost introduse
substanţe chimice noi în baza de date);
 Selectarea substanţei chimice;
 Introducerea datelor necesare simulării;
 Încărcarea hărţii digitale în interfaţa mini-Gis;
 Definirea coordonatelor sursei de accident;
 Pornirea simulării;
 Prelucrarea rezultatelor obţinute;
Programul permite simularea simultană a 10 cazuri distincte. Se pot selecta parametrii care
vor fi afişaţi grafic.
În cazul în care simularea a fost efectuată cu succes, programul permite cuplarea modelelor
dacă sunt folosite în ordinea corespunzătoare a proceselor. Programul transferă datele necesare
pentru modelul următor.
După efectuarea simulărilor de Efecte se pot folosi modelele de Consecinţe, selectate din
meniul derulant Consequence Model (TNO Environment, 2007).

Fig. 6. Interfaţa de utilizator a programului EffectsGIS 5.5
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c) Efectele domino
Accidentele chimice (la Feyzin în 1968, Mexico City în 1985, Pasadena în 1988 etc.) cu
propagarea efectelor au condus la elaborarea analizelor efectelor domino la amplasamentele
chimice, unde există posibilitatea să se producă un astfel de accident.
Scopul analizei efectelor domino este prezicerea întâmplării acestor accidente pentru
prevenirea şi estimarea corectă a frecvenţei şi consecinţelor acestora. Prevenirea se poate efectua cu
separarea corectă a instalaţiilor potenţial afectate. Analiza se poate efectua în două moduri diferite.
Prima metodă tratează problema prin arborele greşelilor cu creşterea frecvenţei de avariere a
instalaţiei cu consecinţe stabilite şi fixe. A doua metodă tratează problema prin arborele
evenimentelor cu creşterea consecinţelor accidentului cu frecvenţă fixă.
Cele două metode sunt folosite iterativ şi rezultatul este considerat în estimarea finală a
riscului.
Algoritmul general a metodei este arătat în următoarea schemă:
Identificarea
accidentelor
posibile

Analiza iniţială de
consecinţe

Determinarea
contribuţiei
rezervoarelor/
ţevilor la efectul
domino

Revizuirea listei de
frecvenţe/
consecinţe a
accidentelor

Analiza prin arborele
greşelilor

Analiza prin arborele
evenimentelor

Fig. 7. Algoritmul general a metodei de calcul al efectelor domino (American Institute of Chemical
Engineers, 1989)
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În primul pas se analizează accidentele primare şi zonele de efecte a acestora. În contextul
consecinţelor sunt calculate efectele accidentelor asupra instalaţiilor şi zonele de efecte. Aceste
zone vor fi mai mici decât zonele calculate pentru victimele accidentelor.
d) SEVEX View - Advanced 3D Complex Terrain Emergency Release Risk Model
SEVEX View este elaborat de firma Lakes Enviromental din Canada în colaborare cu
ATM-Pro, Walloon Region din Belgia, Faculté Polytechnique de Mons, Université Catholique de
Louvain, Université de Liège, şi firma SOLVAY.
Numele SEVEX provine din Seveso Expert, fiind singurul program disponibil care
consideră atât reglementările EPA din SUA cât şi directivele Seveso din Europa.
Este un software destinat pentru estimarea zonelor de risc în jurul materialelor periculoase
manipulate, amplasamentelor chimice şi a depozitelor de chimicale de tip Seveso.
Programul calculează efectele şi consecinţele legate de evacuarea materialelor
periculoase toxice sau inflamabile cu ajutorul modulelor disponibile:
SEVEX-SOURCE care conţine următoarele modele:
- modele pentru calcularea debitelor de curgere a fluidelor gazoase, lichide şi bifazice;
- modele de dispersii pentru jet de gaz, aerosol, gaze dense;
- model care descrie formarea bălţilor şi evaporarea lor;
- model de explozie de vapori, nelimitată;
- model pentru BLEVE;
Modulul SOURCE poate fi cuplat cu modelul Gaussian simplu de dispersie.
SEVEX-MESO – modul meso-meteorologic în 3-D: - este un model numeric care rezolvă
ecuaţiile lui Navier-Stokes simplificate. Modelul ia în considerare rugozitatea terenului, suprafaţa
terenului (pădure, iarbă, zonă urbană, apă etc.) şi radiaţia solară transferată între atmosferă-sol.
SEVEX-TOXIC – modul de dispersie în 3-D care are la bază un model de dispersie
Lagrangiană tridimensională care simulează transportul pasiv şi dispersia materialului toxic în
atmosferă.
Concentraţia gazului în norul toxic este calculată considerând o lege de distribuţie normală
pentru cele trei coordonate spaţiale. În cazul surselor instantanee, luând în considerare m planuri de
la limita inferioară până la limita superioară a stratului în care se produce dispersia, concentraţia
poate fi determinată cu următoarea formulă:

q ( x, y , z , t ) 

Q

exp( ( y  y ) 2 / 2S y2  ( x  x ) 2 / 2S y2 )) 

2  S x S y S z
 exp( z  2mH  h 2 / 2 S 2  exp( z  2mH  h 2 / 2 S 2 ) 


z
z
 

2
2
2
2
m 0 
exp( z  2(m  1) H  h  / 2S z  exp( z  2(m  1) H  h  / 2S z 
3/ 2

(1)

unde Q este masa gazului toxic în nor, h este înălţimea sursei, H este înălţimea stratului de
amestecare, S2y, S2z sunt varianţele orizontale şi verticale [Beschastnov, 2000].
Cele trei module sunt cuplate şi rezultatele finale sunt afişate în formă de text şi grafic pe
hărţile digitale. Se pot reprezenta pe hărţile de risc zonele cu risc major şi aceste hărţi sunt folosite
în planificarea urgenţelor în cazuri de accident, cu ajutorul modulului SEVEX-ATLAS.
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SEVEX-ATLAS însumează rezultatele obţinute cu SEVEX View şi astfel oferă posibilitatea
de a găsi foarte rapid hărţile de risc pentru un caz concret de accident unde se cunosc datele
meteorologice actuale.

Fig. 8. Simulări cu SEVEX View
e) ALOHA
ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) este un program dezvoltat pentru
calculul efectelor accidentelor chimice şi pentru planificarea urgenţelor prin modelarea
hazardurilor, cum ar fi toxicitate, inflamabilitate, radiaţie termică, suprapresiune, cele legate de
deversări de substanţe chimice rezultând dispersii toxice, incendii şi explozii (EPA, 2015)
Rezultatele se pot afişa grafic şi în text.
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Fig. 9. Interfaţa de utilizare a programului ALOHA cu rezultatele afişate
Rezumat: Analiza efectelor şi a consecinţelor accidentelor tehnologice se
poate realiza cu ajutorul modelării matematice şi fizice a fenomenelor
accidentale. Aceste metode cantitative se bazează pe modele de evaluare a
efectelor şi consecinţelor asupra organismelor vii, asupra structurilor şi
echipamentelor de proces şi anume:
 modele ale efectelor substanţelor toxice;
 modele ale efectelor termice;
 modele ale efectelor suprapresiunii.
După estimarea efectelor se calculează zonele de pericol conform normelor
din legislaţia în vigoare, aceste zone fiind utilizate în planificarea urgenţelor
şi planificarea utilizării terenurilor.

De reţinut

Temă de lucru:
1. Realizaţi o analiză a consecinţelor: analiza cantitativă - simulări cu
ALOHA sau alte softuri disponibile.

Test
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CAPITOLUL 9
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRILOR – VULNERABILITATEA
În ultimii ani, în literatură a apărut un concept nou, şi anume cel legat de vulnerabilitate. Pe
parcursul timpului s-au dezvoltat aproximativ 25 de definiţii sau metode de abordare a acestui
concept, dar ele nu oferă o interpretare clară a conceptului în totalitate. În anii `70 conceptul îşi avea
rădăcinile în ştiinţele sociale. În anii `80 a fost introdus conceptul de susceptibilitatea populaţiei la
apariţia unui accident natural sau tehnologic.
Prin utilizarea termenului de vulnerabilitate în raport cu o anumită populaţie se recunoaşte:
categorie defavorizată având deficienţe de natură fizică şi socială, deservită de servicii medicale şi
sociale slabe şi subdezvoltate, care fac ca efectele poluării mediului sau a accidentelor tehnologice
care pot surveni, să fie mai puternic resimţite de aceasta în comparaţie cu o populaţie „sănătoasă”,
puternic dezvoltată. Se adaugă o dimensiune nouă la definirea riscului disproporţionat prin
considerarea naturii populaţiei receptoare.
În general, vulnerabilitatea reprezintă manifestarea structurilor sociale, economice şi politice
şi se referă în special la două elemente: expunerea la hazard şi capacitatea de a face faţă. Astfel,
devine clar faptul că populaţia care are o capacitate mai mare de a face faţă unui hazard este mai
puţin vulnerabilă.
Unele grupuri trăiesc în regiuni expuse riscului, caracterizate printr-o vulnerabilitate
crescută: zone calde, zone reci, zone expuse hazardelor naturale, în timp ce altele trăiesc în regiuni
în care un anumit hazard s-a intensificat în timp. Cu toate că majoritatea schimbărilor aduse
mediului sunt în beneficiul omenirii, acestea afectează iremediabil calitatea şi cantitatea resurselor
naturale, influenţând astfel şi capacitatea populaţiei de a face faţă unui dezastru.
Vulnerabilitatea poate fi văzută ca un indicator al efectelor problemelor de mediu la nivel
global. Ea poate fi utilizată ca punct de sprijin în dezvoltarea politicilor de management al
dezastrelor şi de reducere a consecinţelor.

Definiţii
Vulnerabilitatea este un termen utilizat de grupuri diferite, care îi dau înţelesuri diferite:
mediul academic, societăţile de managementul dezastrelor, organizaţiile care se ocupă de
modificările climatice şi agenţiile de dezvoltare. Aceste înţelesuri diferite pornesc din nevoile
diferite pe care aceste grupuri le au. De exemplu, mediul academic este interesat de caracterizarea
vulnerabilităţii din punct de vedere social, economic, cultural sau tehnic, pentru a creşte
conştientizarea şi pentru a oferi sprijin factorilor decizionali de la nivel naţional sau local; în timp ce
organizaţiile care au ca scop reducerea consecinţelor dezastrelor simplifică acest termen, pentru a
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ajunge la un nivel suficient de simplu şi practic, pentru ca aceste instituţii să-l evalueze, ca un prim
pas de reducere a sa.
Vulnerabilitatea este un concept multidimensional. Cu toate că intuitiv, vulnerabilitatea
poate fi considerat un concept simplu, definirea sa este dificilă. În literatura de specialitate, în
ultimii ani, s-a încercat definirea sa, găsindu-se mai mult de 20 de definiţii. Acestea se referă de la
expunere fizică la măsuri socio-economice şi de la accesul la resurse la analiza diferitelor grupuri de
a face faţă unui eveniment nedorit.
Primele utilizări ale termenului „vulnerabilitate” au apărut în anii 70, într-un raport al
Departamentului pentru Pregătirea Urgenţelor din Statele Unite, unde caracteriza populaţia,
comunităţile, industria şi sectorul agricol.
Prima definiţie a fost elaborată în 1979, de Gabor şi Griffith. Aceştia se refereau la
vulnerabilitate ca o ameninţare la care este expusă comunitatea, luând în considerarea nu numai
caracteristicile substanţelor chimice implicate, ci şi condiţiile ecologice ale comunităţii şi gradul
general de pregătire în cazul producerii unei urgenţe, în orice moment în timp. (Gabor, 1979)
În 1981, Timmerman a completat definiţia cu capacitatea de a face faţă. El a definit
vulnerabilitatea ca fiind gradul la care un sistem se comportă negativ faţă de producerea unui
eveniment periculos. Gradul şi calitatea reacţiei sunt condiţionate de rezilienţa sistemului (o măsură
a capacităţii sistemului de a încorpora şi de a se reface în urma evenimentului).
George E Clark (1998) a definit vulnerabilitatea ca o funcţie de două atribute: 1) expunerea
(riscul de producere a unui eveniment periculos); 2) capacitatea de a face faţă, divizată în rezistenţă
(capacitatea de a integra impacturile şi de a continua funcţionarea) şi rezilienţă (capacitatea de a se
reface după producerea unui dezastru).
În 1989 a fost introdusă prin definiţie sistematică a vulnerabilităţii, de către R. Chambers,
care considera vulnerabilitatea ca fiind o expunere şi modul de răspuns a comunităţilor la şocuri,
evenimente puternice, dar de scurtă durată, şi la presiuni, care erau evenimente continue,
cumulative. În opinia sa, vulnerabilităţile puteau fi externe, când se referă la presiuni şi şocuri
externe, şi interne, când se refereau la incapacitatea comunităţii de a face faţă. În acest sens, la
nivelul comunităţii, bunurile material şi umane sunt vulnerabile, dar reprezintă în acelaşi timp şi
elementele prin care se poate face presiunilor şi şocurilor externe.
Watts şi Bohle, în 1993, au completat acest concept şi au considerat că vulnerabilitatea este
un spaţiu social multi-dimensional, structurat pe mai multe nivele, definit de abilităţile politice,
economice şi instituţionale ale oamenilor în diferite zone şi în momente diferite de timp. În acest
cadru, expunerea este influenţată de dinamica populaţiei şi de modurile în care aceasta gospodăreşte
mediul înconjurător (perspectiva umană-ecologică), de modul în care populaţia obţine şi foloseşte
bunuri economice (teoria accesului la salarul minim), de inegalităţile dintre diverse grupuri sociale
şi de conflictele care pot apărea între acestea (abordare politico-economică). Capacitatea de a face
faţă este influenţată de modul în care oamenii reacţionează, indiferent că e vorba de dorinţa proprie,
fie în urma constrângerilor politice sau guvernamentale (teoria acţiunii), de accesul la diverse
bunuri, prin care se poate reduce vulnerabilitatea (modele de acces la bunuri), de controlul asupra
resurselor şi capacitatea de rezolvare a conflictelor (teoria crizei şi a conflictului) (figura 1)
(Villagran, 2006).

169
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 169/242

Fig. 1. Cele două feţe ale vulnerabilităţii, conform modelului lui Bohle
Modelul lui Bohle recunoaşte de asemenea legătura dintre vulnerabilitate, accesul la bunuri
materiale (economice, socio-politice, infrastructurale, ecologice şi personale) şi capacitatea de a
face faţă. Cu cât o comunitate controlează mai multe bunuri, cu atât este mai puţin vulnerabilă,
deoarece aceste bunuri măresc capacitatea de a face faţă unui risc sau dezastru. Avantajul acestui
model în constituie faptul că el defineşte atât termenul de vulnerabilitate, cât şi cauzele şi originile
sale.
În 1994, Bohle a definit vulnerabilitatea ca fiind o măsură a bunăstării societăţii umane, care
integrează expunerea mediului înconjurător, a societăţii, a vieţii economice şi politice la perturbaţii
negative. El sugerează o structură cauzală bazată pe producţia societăţii umane, pe drepturile
salariale într-o economie de piaţă competitivă şi economia de acumulare şi procesele de clasă.
(Bohle, 1994)
În general, vulnerabilitatea depinde de structurile socio-economice. De aceea, conceptul de
vulnerabilitate oferă un cadru legal în care poate fi estimată şi îmbunătăţită capacitatea populaţiei de
a face faţă. Blaikie, în 1994, considera vulnerabilitatea ca fiind un produs al unor caracteristici cum
ar fi etnia, religia, casta, sexul şi vârsta, care influenţează accesul la putere şi resurse.
Strategia Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor (International Strategy for Disaster
Reduction - ISDR) a propus o definiţie simplă a vulnerabilităţii: „set de condiţii sau procese care
rezultă din factori fizici, sociali, economici şi de mediu, care măreşte susceptibilitatea unui
comunităţi la impactul hazardurilor” (ISRD, 2004). Factorii fizici cuprind caracteristicile locaţiei şi
a mediului construit, şi pot fi reprezentaţi prin factori cum ar fi densitatea populaţiei, gradul de
izolare a unui obiectiv, materialele de construcţie şi tehnicile folosite la construirea infrastructurii.
Factorii sociale se referă la probleme sociale, cum ar fi nivelul de trai al indivizilor, nivelul de
sănătate al populaţiei, gradul de pregătire, existenţa păcii, respectarea drepturilor omului, egalitate
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socială, valori şi credinţe tradiţionale şi sistemul de organizare. Factorii economici includ numărul
de rezerve economice individuale, locale şi naţionale, nivelul de îndatorare, nivelul de acces la
credite, împrumuturi şi asigurări şi diversitatea economiei. Factorii de mediu se referă la epuizarea
şi degradarea resurselor naturale, probabilitatea de poluare cu substanţe toxice şi periculoase,
accesul la apă potabilă, aer nepoluat şi salubritate, management necorespunzător al deşeurilor.
(Villagran, 2006)
Pelling defineşte vulnerabilitatea în 2003, ca fiind expunerea la risc şi incapacitatea de a
absorbi sau evita un pericol potenţial (Pelling, 2004). În acest context, el defineşte o vulnerabilitate
fizică (adică vulnerabilitatea mediului fizic), socială (care caracterizează populaţia şi sistemele
sociale, economice şi politice) şi antropică (combinarea vulnerabilităţii fizice şi sociale).
O altă contribuţie importantă a avut-o Cardona, care în 2003 a considerat vulnerabilitatea ca
fiind predispoziţia unui sistem, element sau a unei comunităţi de a fi afectată sau susceptibilă la un
pericol. În contextul riscului, vulnerabilitatea este văzută ca un factor inter, în timp ce hazardul este
definit factor de risc extern. Vulnerabilitatea este consecinţa a trei factori: fragilitate fizică sau
expunere (care depinde de situarea geografică a unei comunităţi în regiuni expuse riscurilor),
fragilitate socio-economică (marginalizare, sărăcie, inegalităţi sociale) şi lipsa rezilienţei (limitarea
accesului şi utilizării resurselor, incapacitatea de a absorbi impactul unui dezastru) (Cardona, 2004).
În 2005, Wisner a propus o definiţie cuprinzătoare a vulnerabilităţii: „prin vulnerabilitate se
înţelege caracteristicile unei persoane sau a unui grup care influenţează capacitatea lor de a anticipa,
a face faţă, a rezista şi de a se reface în urma impactului unui hazard natural (un eveniment sau
proces natural negativ). Implică o combinaţie de factori care determină gradul în care viaţa unei
persoane, o comunitate, proprietăţile şi bunurile sunt expuse riscului unui eveniment discret şi
identificabil (sau o serie de astfel de evenimente) în natură sau societate” (Wisner, 2004). Un aspect
important al definiţiei lui Wisner este includerea scării la care se face măsurarea vulnerabilităţii:
vulnerabilitatea se manifestă cu totul altfel la nivelul unei singure locuinţe, decât la nivel naţional,
astfel că şi măsurile de reducere a sa trebuie elaborate şi aplicate în mod diferit.
Programul Internaţional pentru Alimentaţie (World Food Programme) defineşte
vulnerabilitatea ca „probabilitatea de producere a unui declin important în accesul la hrană sau
consum, deseori în relaţie cu o valoare care defineşte nivelele minime ale nivelului de trai”. (WFP,
2002) În acest context, vulnerabilitatea este rezultatul expunerii la hazarde naturale, procese
economice (fluctuaţiile preţului), procese sociale (conflicte) şi alte procese similare care reduc
capacitatea comunităţii de a face faţă unui hazard. În cadrul acestei definiţii, capacitatea de a face
faţă nu este considerată parte integrantă a vulnerabilităţii, ci una din cauzele sale.
Comitetul Interguvernamental pentru Schimbari Climatice (International Panel on Climate
Change - IPCC) descrie vulnerabilitatea ca fiind gradul la care un sistem este susceptibil sau nu este
capabil să facă faţă efectelor adverse ale modificărilor climatice, inclusiv variabilitatea climatică şi
extremele. Vulnerabilitatea depinde de caracterul, mărimea, rata modificărilor climatice la care este
expus sistemul, sensibilitatea sa şi capacitatea de adaptare (IPCC, 2001). În această definiţie,
capacitatea de a face faţă este sinonimă cu capacitatea de a se adapta modificărilor climatice.
Biroul pentru Prevenirea Crizelor şi Refacere din cadrul Programului pentru Dezvoltare al
Naţiunilor Unite (Bureau of Crisis Prevention and Recovery of the United Nations Development
Programme – UNDP-BCPR) a definit vulnerabilitatea umană ca fiind o stare sau proces rezultate
din factori fizici, sociali, economici şi de mediu, care determină probabilitatea şi scara consecinţelor
impactului unui anumit hazard” (UNDP-BCPR, 2004). Metoda folosită pentru măsurarea
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vulnerabilităţii umane are la bază rezultatele dezastrelor recente.
Mai mult, Dilley şi colaboratorii săi de la Banca Mondială folosesc termenul de
vulnerabilitate pentru a reprezenta „slăbiciunile şi dezavantajele aparente ale sistemelor fizice şi
sociale la hazarde specifice”. Vulnerabilitatea sistemului fizic se referă în general la infrastructură şi
depinde de intensitatea hazardului, în timp ce vulnerabilitatea socială depinde de un complex de
factori sociali, economici, politici şi culturali (Dilley, 2005).
Un alt model al vulnerabilităţii a fost creat de Bogardi în 2004, în cadrul United Nations
University – Institute for Environment and Human Security UNU-EHS. Modelul BBC are la bază
modelul lui Cardona din 2004 şi cuprinde aspecte legate de capacitatea de a face faţă şi expunere
propuse de Chambers şi Bohle. Cele trei tipuri ale vulnerabilităţii, economice, sociale şi de mediu
sunt influenţate de expunere şi de capacitatea de a face faţă (Figura 2). Accentul pus pe problemele
sociale, economice şi de mediu reprezintă legătura dintre acest model şi dezvoltarea durabilă.

Fig. 2. Modelul BBC care include expunerea şi capacitatea de a face faţă în conceptul de
vulnerabilitate (Birkmann, 2005)
Un alt model care defineşte vulnerabilitatea în funcţie de factori cum ar fi capacitatea de a
face faţă, rezistenţa, rezilienţa şi susceptibilitatea, este modelul Presiune – Eliberare (Pressure
and Release), propus de Blaikie, în 1994. Modelul defineşte vulnerabilitatea ca fiind caracteristica
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unei persoane sau a unui grup de persoane de a anticipa, de a face faţă, de a rezista sau de a se
reface după impactul unui hazard natural. Mai mult, acest model asociază vulnerabilitatea cu
anumiţi factori care o influenţează: cauze de bază – procese economice, demografice şi politice din
cadrul unei societăţi, care demonstrează distribuţia şi exercitarea puterii în societate; presiuni
dinamice – transformă cauzele în forme specifice de condiţii negative, cum ar fi creşterea
populaţiei, urbanizarea rapidă, despăduririle, scăderea productivităţii solului; condiţii negative –
manifestări ale vulnerabilităţii în timp şi spaţiu, într-o comunitate fragilă, caracterizată de lipsa
planificării răspunsului la urgenţă. (Blaikie, 1994) Avantajul acestui model în constituie faptul că
poate explica producerea vulnerabilităţii printr-un proces în trei paşi.
Modelul de Analiză a Capacităţii şi Vulnerabilităţii (Capacity and Vulnerability CVA) consideră vulnerabilitatea ca fiind factorul care influenţează capacitatea unei comunităţi de a
răspunde la evenimente sau care o face susceptibilă la dezastre. Acest model este folosit acum de
Societatea de Cruce Roşie şi Semilună Roşie şi se referă la trei aspecte: fizice/materiale (localizare
geografică, climă, servicii medicale, infrastructură, economie, tehnologii, care pot fi asociate
sărăciei), sociale/organizaţionale (structuri politice formale şi reţelele de comunicare informare,
care pot fi asociate modului de organizare a societăţii), motivaţionale/atitudinale (modul în care
oamenii afectează mediul înconjurător).
Villagran a propus în 2001 un model de descompunere a vulnerabilităţii, prin intermediul
modului în care sectoarele societăţii sunt afectate de dezastre. Sectoarele societăţii cuprind
locuinţele, comunicaţiile, sistemul educaţional, serviciile medicale, sistemul energetic, sectorul
industrial, transportul, economica, turismul, infrastructura etc., care la rândul lor sunt descompuse
în componente fizice, funcţionale, economice, administrative, umane şi de mediu. La acestea se
adaugă scara la care sunt luate în considerare, pornind de la nivelul individual la cel naţional
(Villagran, 2006). Acest model a fost abordat din punct de vedere politic, deoarece permite
asumarea responsabilităţii pe diferite sectoare de activitate, indiferent de tipul acestora (organizaţii
guvernamentale, agenţii guvernamentale etc.).
În contextul acestui model, măsurarea vulnerabilităţii porneşte de la identificarea hazardului,
apoi a sectorului, a scării geografice şi se încheie cu identificarea componentei vulnerabilităţii care
va fi evaluată. Pentru evaluarea vulnerabilităţii, se iau în considerare următoarele componente:
fizice – infrastructura sectorului care poate fi afectat de un hazard specific; funcţionale – funcţiuni
sau servicii care sprijină funcţionarea sectorului, cum ar fi linii de energie electrică, conducte de
canalizare, linii de comunicaţii etc.; umane – prezenţa fiinţelor umane şi dezavantajele asociate
mobilităţii persoanelor defavorizate; economice – venituri sau bunuri care pot fi afectate parţial sau
total; administrative – managementul şi executarea operaţiilor de rutină şi modul în care acestea pot
fi afectate; de mediu – inter-relaţiile dintre sector şi mediu şi vulnerabilitatea asociată acestei
interacţiuni.
Una din proprietăţile intrinseci ale vulnerabilităţii este aceea că nivelul de vulnerabilitate al
unui grup social, al unei comunităţi sau a unui proces depinde de intensitatea hazardului. De
exemplu, în cazul unui cutremur, majoritatea structurilor nu sunt vulnerabile la tremur, dar cele mai
multe sunt vulnerabile la cutremure de mare magnitudine (Cardona, 2004). Această teorie este
exprimată grafic în figura 3. Pentru evenimente de mică mărime, vulnerabilitatea este scăzută,
deoarece dacă acest eveniment se va produce, consecinţele vor fi minore sau inexistente. Odată cu
creşterea magnitudinii evenimentului, vulnerabilitatea creşte. În cazul producerii unui eveniment de
magnitudine foarte mare, vulnerabilitatea este de asemenea foarte ridicată, deoarece se poate
produce distrugerea totală sau consecinţe negative multiple. Figura 3 prezintă două exemple
posibile: unul în care se aşteaptă producerea de consecinţe grave la intensităţi medii ale
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evenimentului (curba din partea stângă) şi celălalt în care e nevoie de un eveniment de intensitate
foarte ridicată pentru a produce pagube (curba din partea dreaptă).

Fig. 3. Reprezentarea nivelului preconizat de pagube şi variaţia în mărime în funcţie de
magnitudinea hazardului (Villagran, 2006)
Există două tendinţe în definirea vulnerabilităţii. Prima ar fi că aceasta nu depinde de
hazard, ci doar de aspecte legate de subdezvoltare, structuri sociale, acces şi controlul resurselor,
insecuritate. Adepţii acestei teorii sunt Chambers, Bohle şi Pelling. Cea de-a doua teorie asociază
vulnerabilitatea hazardurilor specifice, fiind susţinută de Villagran, UNDP-BCPR şi Banca
Mondială.
În concluzie, există mai multe moduri de definire a vulnerabilităţii. Cu toate acestea, există
aspecte contradictorii care sunt dificil de rezolvat:
- vulnerabilitatea văzută ca o proprietate intrinsecă a unui sistem independent de hazard
sau vulnerabilitatea dependentă de un anumit hazard;
- vulnerabilitatea văzută ca o proprietate intrinsecă a sistemului (cauzată de natura
sistemului) sau ca o cantitate care depinde de mărimea hazardului.
9.2. Concepte
În cadrul sistemului populaţie-mediul înconjurător, vulnerabilitatea este produsă de
interacţiunile complexe dintre procese socio-politice şi fizice, care operează la diverse scări
temporale şi spaţiale. Acest principiu se bazează pe diferenţa între componentele majore ale
vulnerabilităţii (expunere, sensibilitate şi rezilienţă), factorii care influenţează fiecare dimensiune a
vulnerabilităţii şi legăturile dintre acestea (Thomalla, 2006).
Vulnerabilitatea este o caracteristică multidimensională, multidisciplinară, multisectorială şi
dinamică a unei populaţii expuse riscului. În general, vulnerabilitatea este definită în funcţie de
expunere, sensibilitate la impacturi şi capacitatea sau lipsa capacităţii de a face faţă sau de adaptare.
Expunerea se poate referi atât la hazarduri naturale (secete, inundaţii), cât şi condiţii economice
(sărăcia) sau chiar politice (conflicte).
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Vulnerabilitatea este o caracteristică dinamică, intrinsecă a unei comunităţi. Vulnerabilitatea
se referă la viitor: se referă la modul de conceptualizare a ceea ce s-ar putea întâmpla unei populaţii
în condiţiile unui hazard sau risc identificabil (Kelly, 2000). Vulnerabilitatea caracterizează
comunitatea permanent, indiferent dacă se produce sau nu un eveniment nedorit. Ea se exprimă însă
numai în timpul unei eveniment, gradul în care aceasta se poate observa depinzând de gravitatea
evenimentului.
Vulnerabilitatea se modifică permanent. Ea poate fi modificată, de exemplu de un alt
dezastru: dacă o comunitate este sărăcită în urma unui dezastru, următorul va avea consecinţe mult
mai grave. În acelaşi timp, producerea unui eveniment nedorit, dar la scară redusă poate creşte
conştientizarea comunităţii în ceea ce priveşte vulnerabilitatea şi poate determina luarea unor
măsuri corespunzătoare şi eficiente de reducere a vulnerabilităţii. Vulnerabilitatea mai poate creşte
şi în urma unor evenimente nedorite cumulative.
Vulnerabilitatea nu depinde de gravitatea evenimentului, ci în special de contextul în care
acesta apare. În acest sens, se poate spune că vulnerabilitatea depinde de sensibilitatea unui sistem:
comunitate, locuinţă, infrastructură etc.
Caracteristicile vulnerabilităţii se modifică în funcţie de scara geografică. Parametrii care
determină vulnerabilitatea sunt diferiţi la nivel de locuinţă, comunitate sau stat. De exemplu, dacă
se ia în considerare nivelul unei locuinţe, pentru vulnerabilitate este important venitul persoanelor,
în timp ce la nivelul unui stat sunt mai importante şi mai utile rata inflaţiei şi produsul intern brut. În
acelaşi sens, se poate spune că modurile unei comunităţii de a reacţiona în faţa schimbărilor
climatice diferă de cele ale unui stat: comunitatea este afectată de foamete şi ia măsurile
corespunzătoare, în timp ce un stat se concentrează asupra cauzelor care pot afecta producţia
naţională.
Conceptul de vulnerabilitate este caracterizat prin unele aspecte comune, care nu ţin cont de
scară geografică, temporală sau de context. Pentru reducerea vulnerabilităţii, cele mai importante
aspecte sunt cele referitoare la egalitate, exportul şi importul de vulnerabilitate de la o regiune la
alta şi de la o generaţie la alta şi relaţia cauzală între conflicte, hazarduri şi mediul înconjurător.
Inegalităţile şi vulnerabilitatea
Vulnerabilitatea variază în interiorul unei comunităţi, între bărbaţi şi femei, săraci şi bogaţi
etc. Cele mai vulnerabile grupuri sociale, supuse unor riscuri multiple sunt refugiaţii, imigranţii,
săracii, copiii, bătrânii şi femeile. Abilitatea de adaptare sau răspuns la schimbări scade în funcţie de
etnie, sex, statut financiar sau chiar localizare geografică. De exemplu, accesul femeilor şi al
copiilor la îngrijire medicală este distribuit inegal, ceea ce duce la dezavantajarea acestor categorii;
diferenţele între salariile femeilor şi ale bărbaţilor creează şi diferenţe la nivel social. Accesul
femeilor la educaţie, precum şi reducerea diferenţelor dintre sexe, duc la îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a face faţă unei schimbări în mediu, reducând astfel vulnerabilitatea acestui grup social.
Exportul şi importul de vulnerabilitate
În multe cazuri, vulnerabilitatea este produsă sau crescută din cauza relaţiilor cauză-efect
care persistă pe distanţe mari şi pe perioade lungi de timp. Un exemplu pentru exprimarea acestui
import-export ar fi următorul: scăderea vulnerabilităţii într-o regiune, prin oferirea de adăposturi
sigure, creşte vulnerabilitatea unei regiuni îndepărtate, prin degradarea mediului din vecinătatea
unei exploatări de materiale de construcţie (Martinez-Alier, 2002). În acest fel, mulţi oameni din
ţările dezvoltate nu înţeleg gradul la care acţiunile lor cresc vulnerabilitatea în ţările sărace. În
general, ţările sărace sunt cele din care se extrag resurse şi în care sunt depozitate deşeurile ţărilor
industrializate. De exemplu, în Uniunea Europeană s-a înregistrat o scădere a extracţiei mineralelor
şi o creştere a importului de minerale, pe fondul unei degradări tot mai pronunţate a mediului
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înconjurător în ţările sărace, cauzată de extragerea şi procesarea materialelor brute. În acelaşi mod,
importurile de hrană înseamnă degradarea mediului şi afectarea mediului social în ţările
producătoare, şi nu în cele consumatoare.
Vulnerabilitatea este importată, de exemplu, în ţările în care există acorduri de importare a
deşeurilor şi materialelor periculoase şi unde acestea sunt depozitate în locaţii necorespunzătoarea.
În aceste regiuni, vulnerabilitatea creşte din cauza politicilor guvernamentale neadecvate şi a unui
management ineficient al deşeurilor şi materialelor periculoase: capacitate de depozitare
insuficientă, condiţii de depozitare necorespunzătoare, lipsa pregătirii adecvate a personalului,
manevrarea necorespunzătoare în timpul transportului şi depozitării (FAO 2001).
Impactul extern al politicilor externe a fost inclus în procesul de luare a deciziilor, prin
intermediului studiilor de evaluare a impactului, în special în Uniunea Europeană.
Deşeurile sunt importate din statele dezvoltate în cele sărace şi cu toate că în anumite
condiţii, acest import a însemnat reducerea sărăciei, în majoritatea cazurilor a determinat poluarea
mediului înconjurător şi păstrarea unui nivel ridicat de vulnerabilitate.
Vulnerabilitatea, mediul înconjurător şi conflictele
În multe cazuri, vulnerabilitatea a fost cauza conflictelor. Atât lipsa, cât şi abundenţa unor
resurse de mediu poate exacerba tensiunile existente sau poate produce noi conflicte între grupuri,
în special în ţările în curs de dezvoltare, în care lipsesc organismele şi capacităţile adecvate de a
aplana un conflict.
Disponibilitatea redusă a resurselor naturale, pe care se bazează supravieţuirea populaţiei din
ţările sărace, duce la migrarea unor grupuri şi la crearea unor tensiuni între grupuri ale aceleiaşi
comunităţi, fapt care contribuie la izbucniri de violenţă. Migrarea populaţiei poate crea noi tensiuni
între noii-veniţi şi comunităţile aflate deja în aceea regiune, tot din cauza lipsei de resurse. Atunci
când migrarea depăşeşte graniţele statale, aceasta poate avea ca rezultat tensiunii intra-statale şi
izbucniri de violenţă civilă. În cazul în care statul deţine suficiente resurse pentru a susţine şi
imigranţii, pot apărea conflicte pentru controlul acestor resurse, referitor la distribuirea, accesul şi
calitatea acestora.
De exemplu, în regiunile costiere şi în insule, conflictul apare din cauza controlului asupra
mediilor cu potenţial de desfăşurare a activităţilor de turism sau a celor pentru extragerea resurselor
minerale marine. Un management eficient al ecosistemelor costiere ar duce la reducerea violenţei şi
astfel, şi a vulnerabilităţii.
Vulnerabilitatea şi hazardurile naturale
În ultimii 20 de ani, dezastrele naturale au dus la moartea a 1,5 milioane de oameni şi au
afectat mai mult de 200 de milioane de oameni anual (Munich Re 2004b). Unul din principalele
cauze de creştere a vulnerabilităţii la hazarde este sunt schimbările din mediul înconjurător. Cu
toate că hazardurile naturale îi afectează pe toţi, cei mai expuşi sunt săracii. Dintre hazardurile
naturale, două treimi evenimente hidro-meteorologice, cum ar fi inundaţiile şi temperaturile
extreme. Între 1992 şi 2001, inundaţiile au fost dezastrul natural cel mai frecvent, omorând aproape
100 000 de oameni, şi afectând mai mult de 1,2 miliarde de oameni în toată lumea (Munich Re
2004b).
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Fig. 4. Vulnerabilitatea, ca funcţie a expunerii şi capacităţii de a face faţă (http://hero.geog.psu.edu/products/protocol.pdf)
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9.3. Vulnerabilitatea la dezastre naturale şi tehnologice
Vulnerabilitatea la dezastre naturale se referă la vulnerabilitatea populaţiei cauzată de
dezastre naturale, cum ar fi inundaţiile, seceta, cutremurele etc.
1. Raportul anual al dezastrelor – Munich Re Group
Raportul anual al dezastrelor este realizat de o companie de asigurări, Munich Re Group,
care au studiat catastrofe din întreaga lume. Rezultatele acestei analize au demonstrat că în general, în
statele bogate frecvenţa dezastrelor este mai mare, dar impactul a fost mai puternic asupra populaţiei
statelor în curs de dezvoltare, din cauza veniturilor mici. (Munich Re Group 2006).
2. Proiectul RADIUS – iniţiativă pentru IDNDR, Biroul pentru Coordonarea Afacerilor
Umanitare, Naţiunile Unite.
Proiectul Instrumentele de Evaluare a Riscului pentru Investigarea Zonelor Urbane referitor
la Dezastrele Seismice (The Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas against Seismic
Disasters) – RADIUS, a dezvoltat un indice de risc compozit, folosit pentru a compara riscurile de
dezastre la cutremure în oraşele lumii. Indexul de Risc de Dezastru Seismic (Earthquake Disaster
Risk Index) – EDRI a fost calculat pe baza a 31 de indicatori, care acopereau cei factori principali
luaţi în considerare: hazardul, expunerea, contextul extern, vulnerabilitatea, planul de răspuns la
urgenţă.
3. Proiectul de Evaluare şi cartografiere a Vulnerabilităţii (VAM) din cadrul World Food
Programme (1999) defineşte vulnerabilitatea în termeni referitori la accesul la hrană. Acest proiect a
definit vulnerabilitatea ca fiind probabilitatea de restricţionare a accesului la hrană sau de reducere a
nivelelor de consum sub limita nevoilor minime de supravieţuire. În acest caz, vulnerabilitatea
depinde atât de expunerea la factorii de risc, cum ar fi seceta, conflictele sau fluctuaţiile de preţ, cât
şi de procesele socio-economice care determină capacitatea populaţiei de a face faţă.
4. CRED şi Crucea Roşie
Centrul de Cercetări pentru Epidemiologia Dezastrelor (Centre for Research on
Epidemiology of Disasters - CRED) şi Crucea Roşie au emis un raport în anul 2000, în care se arăta
că numărul deceselor cauzate de boli infecţioase (HIV/SIDA, malarie) este mai mare decât numărul
deceselor cauzate de dezastre naturale. De exemplu, în Africa, mai mult de 70% din numărul de
decese înregistrate au fost cauzate de epidemii. În Europa, numărul oamenilor ucişi de dezastre
naturale a fost aproximativ egal cu cel al celor ucişi de dezastre antropice: 74% din oamenii ucişi de
dezastre antropice au murit în accidente de transport. Europa este singurul continent în care
dezastrele naturale au echivalat, ca şi număr de decese, cu dezastrele antropice. (CERD, 2000)
Dezastrele tehnologice, cum ar fi cel de la Bhopal din 1984 şi cel de la Cernobâl din 1986 au
avut ca rezultat mii de decese şi afectarea altor mii de oameni, precum şi distrugerea mediului
înconjurător pe suprafeţe întinse. CERD colectează date de la agenţii internaţionale, organizaţii nonguvernamentale, companii de asigurare sau institute de cercetare despre cauzele de producere şi
efectele a mai mult de 12.000 de dezastre din întreaga lume, produse între 1900 şi prezent. Baza de
date conţine atât numărul de oameni ucişi, cât şi cel al numărului de oameni afectaţi.
9.4. Termeni înrudiţi cu vulnerabilitatea
Rezilienţa
Rezilienţa este termen care provine din limba latină (resilio) şi care semnifică revenirea la
starea iniţială. Iniţial, termenul a fost folosit în fizică, apoi a fost preluat de sociologie, unde
desemna proprietatea unui sistem uman sau natural de a face faţă unui stres potenţial. (Goţiu, 2007)
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Conceptul complementar de rezilienţă a fost folosit pentru caracterizarea capacităţii unui
sistem de a reveni la starea iniţială, anterioară producerii unui accident şi a unui sistem de a menţine
anumite structuri şi funcţiuni, indiferent de condiţiile exterioare. Dacă se depăşeşte rezilienţa, atunci
se produce un dezastru.
Asociat cu vulnerabilitatea, termenul de rezilienţă a fost folosit de Timmerman în 1981, care
îl defineşte ca şi măsura în care un sistem sau o parte a unui sistem are capacitatea de a absorbi o
perturbare şi de a-şi reveni după manifestarea unui hazard.
În 1994, Blaikie defineşte rezilienţa ca fiind abilitatea unei entităţi de a face faţă sau de a se
adapta unui stres indus de manifestarea unui hazard, fiind un produs al gradului de pregătire planific
în perspectiva unui potenţial hazard, incluzând măsurile de salvare. (Blaikie, 1994)
Ulterior, în anul 2004 UN/ISDR defineşte rezilienţa într-un mod mult mai cuprinzător:
rezilienţa este capacitatea unui sistem, comunitate sau societate expusă hazardelor de a se adapta
prin rezistenţă sau schimbare în scopul dobândirii şi menţinerii unui nivel acceptabil de funcţionare.
Acesta este determinat de gradul în care sistemul social este capabil de a se auto organiza pentru aşi spori capacitatea de învăţare din experienţele trecute pentru o mai bună gestionare a situaţiei în
cazul repetării evenimentului. (ISDR, 2004)
Rezilienţa a fost împărţită de Dovers şi Handmer (1992) citaţi de Goţiu (2007) în rezilienţă
activă (sistemul îşi poate menţine caracteristicile, fiind rezistent la schimbări) şi rezilienţă proactivă
(când sistemul se adaptează noilor cerinţe).
Rezilienţa socială reprezintă abilitatea comunităţilor umane de a rezista şocurilor sau
perturbărilor externe şi de a-şi reveni ulterior. (Wisner, 2004).
Rezilienţa este invers proporţională cu vulnerabilitatea. Prin creşterea rezilienţei,
vulnerabilitatea scade.
În literatura de specialitate, majoritatea definiţiilor suprapun noţiunile de rezilienţă şi
capacitate de a face faţă sau chiar le folosesc ca sinonime. Capacitatea de a face faţă cuprinde acele
strategii şi măsuri care acţionează direct asupra consecinţelor unui dezastru, prin reducerea şi
combaterea lor, precum şi acele strategii de adaptare care modifică comportamentul sau acţiunile
pentru evitarea efectelor negative. Rezilienţa include toate cele de mai sus şi în plus, cuprinde toate
capacităţile şi resursele care menţin funcţionalitatea unui sistem în timpul dezastrului şi cele care
permin revenirea sistemului la starea iniţială. (Thywissen, 2006) Deci, rezilienţa include capacitatea
de a face faţă şi mai mult.
Capacitatea de a face faţă unui dezastru (coping capacity)
Capacitatea de a face faţă este strâns legată de manifestarea unui eveniment extrem şi se
raportează la o perioadă mai lungă de timp, care a făcut posibilă dobândirea unor cunoştinţe înainte
sau după manifestarea evenimentului (Birkmann, 2006).
Conform definiţiei date de UNISDR (2004), capacitatea de a face faţă unui dezastru
înseamnă mijloacele prin care populaţie sau organizaţiile folosesc resursele şi abilităţile disponibile
pentru a rezista consecinţelor adverse care pot duce la un dezastru.
Cu cât capacitatea de a face faţă este mai mare, cu atât vulnerabilitatea este mai redusă. În
acest fel, reducerea vulnerabilităţii se poate face prin mărirea capacităţii de a face faţă, în special în
cazul grupurilor vulnerabile. Creşterea capacităţii de a face faţă se poate face în mai multe moduri:
strategii preventive (încercări de evitare a dezastrului), strategii de minimalizare a impactului
(diminuarea pierderilor şi facilitarea revenirii după dezastru prin securizarea nevoilor primare, prin
diversificarea accesului la resurse), strategii defensive (asigurarea rezervelor de hrană şi a
adăposturilor sigure), diversificarea producţiei de bunuri şi a surselor de venit, dezvoltarea reţelelor
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de suport social (diversificarea drepturilor şi a obligaţiilor în cadrul familiei şi în afara ei), strategii
post – dezastru (relaţii sociale de reciprocitate, găsirea veniturilor alternative) (Goţiu, 2007).
Capacitatea de adaptare
Capacitatea de adaptare reprezintă abilitatea unui individ sau sistem de a planifica, a se
pregăti şi a implementa opţiunile de adaptare (Wisner, 2004). Capacitatea de adaptare este un
atribut al rezilienţei şi întărirea ei duce la sporirea rezilienţei şi astfel la scăderea vulnerabilităţii.
Capacitatea de a face faţă este influenţată de o serie de factori: situaţia economică,
infrastructura, capitalul social, sistemul instituţional, accesul la informaţie şi tehnologie, resursele
disponibile etc. De aici se poate deduce că un stat industrializat este caracterizat de o capacitate de
adaptare mai ridicată decât statele sărace sau în curs de dezvoltare.
Expunerea
Expunerea reprezintă dispunerea pe un teritoriu a unui ansamblu de bunuri cu scopul de a fi
păstrate şi care pot suferi de pe urma unui pericol natural (Sorocovschi, 2007).
Expunerea, alături de rezilienţă şi senzitivitate sunt caracteristici care dau măsura
vulnerabilităţii.
Definiţiile termenului diferă în funcţie de domeniul în care este folosit. Astfel, Raportul
Munich 2002 defineşte expunerea ca fiind gradul în care unul sau mai multe riscuri poate duce la
pagube (este baza calculări poliţelor de asigurare sau reasigurare); UNDP (2004) asociază
expunerea cu toate elementele la risc şi ar cuprinde întreaga populaţie sau artefacte care sunt expuse
hazardului.
9.5. Relaţia dintre vulnerabilitate şi risc
Producerea unui dezastru este condiţionată de cel puţin două predispoziţii: posibilitatea ca
evenimentul să se producă, denumită hazard şi existenţa unei vulnerabilităţi (a oamenilor, a
proceselor, a infrastructurii, a serviciilor, a organizaţiilor etc).
O exprimare matematică a riscului în relaţie cu hazardul şi vulnerabilitatea este următoarea:
Risc = hazard * vulnerabilitate
Unde * reprezintă funcţia care descrie combinarea dintre hazard şi vulnerabilitate.
Un exemplu al acestei funcţii este produsul simplu, propus de ISDR (2004):
Risc = hazard x vulnerabilitate
Alexander 2000, citat de Villagran, (2006) defineşte riscul ca fiind „posibilitatea, sau
probabilitatea de a se înregistra un anumit nivel de pierderi ca rezultat al manifestării unui hazard cu
o anumită magnitudine”. În acest caz riscul total ar cuprinde totalitatea victimelor, pagubelor şi
pierderilor posibile, şi este reprezentat prin ecuaţia:
Riscul total = (∑ elemente la risc) x hazard x vulnerabilitate
Alte definiţii mai recente includ termeni cum ar fi „capacitatea de adaptare”, „expunerea” şi
„lipsa pregătirii”. De exemplu, una din relaţiile adoptate de mai multe organizaţii este:
Riscul = (hazard x vulnerabilitate)/ capacitatea de adaptare
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În acest context, capacitatea de adaptare se referă la mijloacele prin care populaţia şi
organizaţiile folosesc resursele disponibile pentru a face faţă consecinţelor negative ale unui
dezastru.
Villagran (2001) a definit următoarea formulă a riscului:
Risc = hazard x vulnerabilitate x lipsa pregătirii
În această expresie, lipsa de pregătire se referă la acele condiţii existente care împiedică o
instituţie, o comunitate sau un stat să răspundă într-o manieră eficientă şi corespunzătoare pentru
reducerea pagubelor şi a pierderilor de vieţi omeneşti în cazul producerii unui dezastru. Aceste
deficienţe includ lipsa planurilor de urgenţă, a sistemelor de avertizare, a organizaţiilor de răspuns
la urgenţe.
Dilley (2005) împreună cu alţi autori reprezintă riscul ca o combinare a celor trei
componente: hazard, expunere şi vulnerabilitate. În acest context, vulnerabilitatea este o
caracteristică intrinsecă a populaţiei, a infrastructurii, în timp ce hazardul este determinat de
magnitudine, durată, loc de manifestarea şi timpul de producere. Relaţia dintre risc, hazard,
vulnerabilitate şi expunere este reprezentată astfel:
Risc = hazard x expunere x vulnerabilitate
Hahn (2003), citat de Villagra, (2006) folosind termenul de hazard, vulnerabilitate, expunere
şi capacitate de adaptare, a dezvoltat un model în care riscul este definit prin formula:
Risc = hazard x expunere x vulnerabilitate – capacitate de adaptare
Cu toate acestea, până în prezent nu există un consens în ceea ce priveşte definirea riscului
sau a vulnerabilităţii. Totuşi, indiferent de modelul sau de expresia folosită, rezultatul final ar trebui
să fie acelaşi.
9.6. Factorii care influenţează vulnerabilitatea
Se poate spune că toată lumea este vulnerabilă în faţa unui impact, dar unele grupuri sunt
incapabile de a face faţă şi de a rezista în cazul producerii unui eveniment. Printre acestea se
numără statele slab dezvoltate sau cele în curs de dezvoltare, cărora le lipseşte această capacitate de
a face faţă şi de aceea sunt mai vulnerabile în faţa oricărui impact.
Capacitatea de a face faţă depinde de resursele naturale şi de caracteristicile sociale avute de
o anumită comunitate la un moment dat, folosite pentru a reduce hazardurile. Aceste resurse şi
caracteristici includ puterea economică, tehnologiile, educaţia, informarea, infrastructura şi accesul
la resurse.
În unele situaţii, vulnerabilitatea şi capacitatea de a face faţă se modifică în timp. Unele
proceduri şi regulamente pot influenţa capacitatea de a face faţă, de exemplu, prin restricţionarea
accesului la resurse. De asemenea, pot apărea noi hazarde, pentru care nu există însă mecanisme sau
resurse de a le reduce sau de a le face faţă. Grupurile vulnerabile sunt supuse unor riscuri diferite:
de exemplu, populaţia urbană este expusă poluării aerului, angajaţii sunt expuşi unor riscuri asociate
locurilor de muncă.
Sărăcia este în general considerată a fi una din cele mai importante cauze ale vulnerabilităţii,
deoarece comunităţilor sărace le lipsesc resursele necesare pentru a face faţă, astfel că ele sunt
afectate de consecinţele negative ale unui dezastru într-un mod mai grav. (UNEP, 2002)
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Refugiaţii, imigranţii şi alte grupuri sociale disparate sunt considerate a fi vulnerabile, în
special din cauza lipsei unei structuri sociale, capabile să ofere resursele necesare răspunsului.
De asemenea, dimensiunea culturală este foarte importantă. În multe comunităţi indigene,
stilul de viaţă s-a adaptat schimbărilor obişnuite şi neobişnuite din mediul înconjurător.
Mecanismele de adaptare includ crearea unor comportamente sezoniere, cum ar fi migrarea în
timpul inundaţiilor sau secetelor, schimbarea culturilor în funcţie de anotimp. Prin introducerea
unor noi modele sociale, moderne, aceste mecanisme dispar, ceea ce creşte vulnerabilitatea acestor
comunităţi. (Wisner, 2004)
Comunităţile sărace sau indigene sunt mult mai vulnerabile în faţa riscurilor climatice, cum
ar fi furtunile, inundaţiile sau secetele, deoarece le lipsesc sistemele, serviciile şi infrastructura de
management al apei (UNEP, 2002). De asemenea, ele sunt supuse şi unor riscuri mai mari de
epidemii, în special cele a căror viruşi se răspândesc pe calea aerului. În plus, comunităţile sărace se
află de obicei localizate la periferia oraşelor, astfel că sunt mai expuse problemelor sociale asociate
insecurităţii economice, lipsei apei potabile şi a standardelor medicale scăzute.
Hazardurile naturale influenţează de asemenea vulnerabilitatea, prin impactul lor asupra
producţiei de hrană, a accesului la apă, sănătăţii şi condiţiilor de trai. Sistemul guvernamental
ineficient sau sistemele de răspuns neadecvate exacerbează vulnerabilitatea şi riscurile asociate
dezastrelor naturale.
Gradul la care comunitatea are acces şi utilizează resursele, determină capacitatea acesteia
de a face faţă unui hazard.
Există patru categorii de bază care exprimă vulnerabilitatea unei subpopulaţii: (National
Environmental Justice Advisory Council United States)
1. Susceptibilitate / sensibilitate la un factor de stres: o subpopulaţie poate fi susceptibilă la
acţiunea unui factor de stres dacă există o probabilitate ridicată de a suferi pagube datorită unor stări
de fapt, a unui sistem imunitar slăbit sau preexistenţa unei probleme de sănătate (de exemplu astm),
o subpopulaţie sensibilizată anterior la un anumit compus chimic, sau care a suferit anterior unele
boli care determină o slăbire a sistemului imunitar. În unele cazuri sensibilitatea la un factor de stres
poate fi determinată de un polimorfism genetic, o serie de diferenţe genetice întâlnite la o parte din
populaţie. De exemplu, o comunitate cu o subpopulaţie mare de copii şi tineri este mai sensibilă la
efectele otrăvirii cu plumb. O comunitate cu mulţi cetăţeni în vârstă este mai sensibilă la efectele
unui factor de stres cum ar fi un val de căldură. Precum o comunitate cu un număr mare de persoane
suferinde de astm este mai susceptibilă la poluarea atmosferică.
2. Expunere diferenţiată: o subpopulaţie poate să fie mai vulnerabilă în condiţiile în care
locuieşte în apropierea unei surse de poluare, şi prin aceasta este expusă la un nivel mai ridicat la
poluant decât restul populaţiei. Copiii care locuiesc în case vechi, deteriorate pot inhala într-un grad
mai ridicat praf de vopsea ce conţine plumb, care a fost folosit în trecut la fabricarea vopselelor.
Pentru analiza acestei modalităţi de prezentare a condiţiei de vulnerabilitate este important de-a lua
în considerare ceea ce este denumit ca „expunere de fundal” (background) sau „expunere istorică”.
Importantă este „expunerea istorică”. În unele cazuri, membrii unei comunităţi au fost expuşi
sistematic, pe parcursul a mai mulţi ani, la poluanţi proveniţi de la fabrici dezafectate.
3. Pregătirea diferenţiată a subpopulaţiei de a răspunde la acţiunea unui factor de stres. O
subpopulaţie are mai puţine abilităţi de a rezista la efectele unui factor de stres datorită: lipsei
programelor de pregătire a populaţiei (vaccinări), sau accesului scăzut la politici de ocrotire a
sănătăţii publice (care să îmbunătăţească răspunsul populaţiei la un factor de stres). Sărăcia,
malnutriţia şi stresul psiho-social pot să afecteze capacitatea de-a răspunde la efectele unui factor de
stres.
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4. Capacitatea diferenţiată de refacere: unele subpopulaţii sunt mai capabile să se refacă în
urma acţiunii unui factor de stres datorită accesului la informaţii despre riscurile ecologice, acces
prompt la politici medicale bune de ocrotire a sănătăţii publice, nutriţie adecvată, diagnosticare
rapidă a bolilor cauzate de efectele acestor factori.
Atunci când se consideră factorii care influenţează vulnerabilitatea, trebuie făcută distincţie
între vulnerabilitatea unui singur individ sau a unei întregi comunităţi, cu toate că aceste aspecte
sunt strâns corelate.

De reţinut
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Rezumat: În 2004, Wisner a propus o definiţie cuprinzătoare a
vulnerabilităţii: „prin vulnerabilitate se înţeleg caracteristicile unei
persoane sau a unui grup care influenţează capacitatea lor de a
anticipa, a face faţă, a rezista şi de a se reface în urma impactului unui
hazard natural (un eveniment sau proces natural negativ). Implică o
combinaţie de factori care determină gradul în care viaţa unei
persoane, o comunitate, proprietăţile şi bunurile sunt expuse riscului
unui eveniment discret şi identificabil (sau o serie de astfel de
evenimente) în natură sau societate” (Wisner et. al, 2004). Un aspect
important al definiţiei lui Wisner este includerea scării la care se face
măsurarea vulnerabilităţii: vulnerabilitatea se manifestă cu totul altfel
la nivelul unei singure locuinţe, decât la nivel naţional, astfel că şi
măsurile de reducere trebuie elaborate şi aplicate în mod diferit.
Strategia Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor (International
Strategy for Disaster Reduction - ISDR) a propus o definiţie simplă a
vulnerabilităţii: „set de condiţii sau procese care rezultă din factori
fizici, sociali, economici şi de mediu, care măreşte susceptibilitatea
unui comunităţi la impactul hazardurilor” (ISRD, 2004).
În cadrul sistemului populaţie-mediul înconjurător, vulnerabilitatea
este produsă de interacţiunile complexe dintre procese socio-politice şi
fizice, care operează la diverse scări temporale şi spaţiale. Acest
principiu se bazează pe diferenţa între componentele majore ale
vulnerabilităţii (expunere, sensibilitate şi rezilienţă), factorii care
influenţează fiecare dimensiune a vulnerabilităţii şi legăturile dintre
acestea (Thomalla et. al, 2006).
Vulnerabilitatea este o caracteristică dinamică, intrinsecă a unei
comunităţi. Vulnerabilitatea se referă la viitor (Birkmann, 2006).
Vulnerabilitatea caracterizează comunitatea permanent, indiferent dacă
se produce sau nu un eveniment nedorit. Ea se exprimă însă numai în
timpul unei eveniment, gradul în care aceasta se poate observa
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depinzând de gravitatea evenimentului.
Vulnerabilitatea se modifică permanent. Ea poate fi modificată, de
exemplu de un alt dezastru: dacă o comunitate devine mai săracă şi îşi
pierde resursele materiale, financiare şi umane în urma unui dezastru,
următorul va avea consecinţe mult mai grave. Caracteristicile
vulnerabilităţii se modifică în funcţie de scara geografică. Parametrii
care determină vulnerabilitatea sunt diferiţi la nivel de locuinţă,
comunitate sau stat (Birkmann, 2006).

Test

Temă de lucru:
1. Identificaţi grupurile cele mai vulnerabilte dintr-o regiune aleasă.
2. Evaluaţi vulnerabilitatea unei regiuni folosind modelul Pressure –
Release.
3. Identificaţi metode de reducere a vulnerabilităţii pentru o regiune
aleasă.
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CAPITOLUL 10.
ANALIZA COMPARATIVĂ A HĂRŢILOR DE RISC.
RISC INDIVIDUAL ŞI RISC SOCIAL ACCEPTABIL
Pentru prezentarea rezultatelor obţinute din analiza hazardurilor şi a riscului există mai
multe modalităţi. Riscul poate fi prezentat ca şi estimări de risc în formă de tabele de risc sau se
poate prezenta pe hărţi zonele cu efecte diferite a accidentelor.
Riscul poate să se refere la decedaţi, la decedaţi şi răniţi sau la pagube materiale.
10.1. Analiza comparativă a hărţilor de risc
a) Hărţi de efecte:
• Sunt reprezentările grafice ale zonelor efectelor fizice (radiație termică, suprapresiune,
concentrație toxică), suprapuse pe hărți digitale.
• Această abordare consideră că în zonele unde efectul fizic poate să atingă un anumit nivel de
îngrijorare (de exemplu concentrația IDLH) trebuie aduse măsurile necesare pentru protecția
populației și a factorilor de mediu, astfel încât consecințele accidentelor posibile să fie
reduse la minim.
• Abordarea este utilizată în elaborarea planurilor de urgență internă și externă. Planurile de
evacuare și de combatere sunt elaborate în funcție de distanțele efectelor fizice
corespunzătoare nivelelor de daune asupra organismului.
• Rezultatele sunt supraestimate în ceea ce privește riscul, fiindcă nu este considerată
probabilitatea de apariție a accidentului, evoluția timpurie a accidentului și nici timpul de
expunere la efectele fizice.
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Fig. 1. Harta efectelor fizice: dispersia clorului, situația la 180s după deversare, contururi de izoconcetrație LC50 (albastru închis) și IDLH (albastru deschis).
b) Hărți de consecințe:
• Sunt reprezentările grafice ale zonelor unde este posibilă apariția consecințelor negative
(mortalitate ridicată, leziuni ireversibile etc.), suprapuse pe hărți digitale.
• Filozofia: dacă există măsuri suficiente pentru protejarea populaţiei în cazul celui mai grav
accident, va exista suficientă protecţie şi în cazul unui incident mai puţin grav. De aceea,
această metodă evaluează numai gravitatea consecinţelor accidentului şi nu probabilitatea de
producere a acestuia.
• Rezultatele sunt supraestimate în ceea ce privește riscul.
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Fig. 2. Harta consecințelor: dispersia clorului, consecințele accidentului: roșu – mortalitate
ridicată, albastru deschis – mortalitate 1% (expunere de 180 s).
10.2. Riscul faţă de public
La prezentarea riscului analistul trebuie să decide forma prezentării şi termenii la care se
referă rezultatul, fiind vorba despre decedaţi, răniţi sau pagube.
Analiza cantitativă a riscului include şi determinarea Riscului Individual (RI) şi a Riscului
Social (RS).
a) Riscul Individual
Riscul Individual, conform definiţiei, reprezintă frecvenţa de deces individual datorat unui
eveniment apărut într-un sistem cu potenţial de poluare. Individul se presupune a fi neprotejat şi
prezent în zonă pe toată perioada de expunere. În calcularea RI sunt incluse următoarele aspecte:
natura leziunii suferite (intoxicaţie, arsuri, efectele suprapresiunii), frecvenţa de apariţie a
accidentului, condiţii meteo (direcţii de vânt, stabilitate atmosferică etc.), perioada în care se
întâmplă accidentul (ziua, noaptea).
În cele mai multe cazuri analiza de risc tratează numai leziunile ireversibile sau decesele.
Riscul Individual poate fi estimat pentru indivizi expuşi cel mai mult accidentului, pentru un
grup de indivizi în locuri particulare sau pentru un număr mediu de indivizi situaţi în zona
accidentului.
Riscul Individual poate fi estimat în mai multe feluri:
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Contururile de risc individual reprezintă distribuţia geometrică a riscului individual.
Contururile de risc reprezintă frecvenţa estimată a unui eveniment capabil să cauzeze nivelul de
vătămare specific pentru localizarea specifică, indiferent de condiţii meteorologice, sau indiferent
dacă este prezent cineva în zonă sau nu.
Riscul Individual Maxim este riscul individual pentru o persoană expusă la riscul maxim dintro populaţie expusă. De obicei persoana este operatorul care lucrează pe amplasament, dar poate să
fie şi persoana din populaţia care locuieşte în zona cu risc maxim. Riscul se poate determina din
contururile de risc localizând persoana supusă la riscul maxim şi determinând riscul individual în
acel punct.
Riscul Individual Mediu (populaţia expusă) este calculat pentru populaţia expusă riscului
provenită de la amplasament (de exemplu toţi operatorii dintr-o clădire sau populaţia expusă în zona
cea mai largă a efectelor). Acest risc este utilizat numai în cazul în care este distribuit relativ
uniform pentru populaţia afectată.
Riscul Individual Mediu (populaţia totală) este calculat pentru o populaţie predeterminată,
indiferent de condiţiile meteorologice, sau indiferent dacă toată populaţia este expusă la risc sau nu.
Riscul Individual Mediu pentru o activitate (ore de expunere/ore de lucru) poate fi calculat
pentru durata activităţii sau poate fi mediat pentru o zi de muncă (American Institute of Chemical
Engineers, 1989).
b) Riscul Social
Riscul Social reprezintă frecvenţa de apariţie a unui accident cu cel puţin N victime
decedate simultan. Riscul Social este reprezentat sub forma diagramei FN, unde N reprezintă
numărul de victime decedate iar F frecvenţa cumulată a accidentelor cu cel puţin N decese.
Diagramele FN nu se referă totdeauna la numărul de morţi ci şi la victime sau pierderi, din care
circa 30 % pot fi pierderi de vieţi omeneşti.
c) Calcularea Riscului Individual şi a Riscului Social
Metoda de calcul a RI şi a RS implică parcurgerea următoarelor etape (Uijit de Haag, 1999):
1. definirea unei grile de evaluare în zona de interes;
2. calcularea Riscului Individual;
3. calcularea Riscului Social.
Efectuarea acestor calcule implică cunoaşterea datelor statistice privitoare la condiţiile
meteo din zona afectată.
Etapa 1. Definirea grilei de evaluare
Această etapă implică fixarea în zona de interes a unei grile de calcul. Punctele centrale ale
celulelor din această grilă poartă denumirea de punct de grilă. În fiecare punct de grilă din zona de
interes se calculează Riscul Individual. Dimensiunea unei celule din grilă trebuie să fie suficient de
mică încât să nu influenţeze precizia de calcul a RI. Alegerea dimensiunii celulei depinde şi de distanţa la care se manifestă efectul agentului poluant. Pasul următor în cadrul acestei etape este acela
de evaluare a populaţiei existente în cadrul fiecărei celule.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 14/242

Etapa 2. Calcularea Riscului Individual
Riscul Individual este calculat separat la nivelul fiecărei celule din grilă. Frecvenţa de deces
individual este calculată pentru fiecare punct al grilei, pentru fiecare situaţie considerată, pentru
fiecare situaţie meteo şi pentru fiecare direcţie probabilă a vântului separat. Riscul Individual pentru
un punct de grilă este calculat ca o sumă a contribuţiilor fiecărei situaţii posibile analizate.
Algoritmul utilizat pentru evaluarea RI într-un punct de grilă este următorul:
1. selectarea unui caz ce prezintă risc. Frecvenţa de apariţie a unui astfel de eveniment este
feveniment, şi se calculează;
2. selectarea unei situaţii meteo şi a vitezei şi direcţiei vântului. Frecvenţa unui astfel de
eveniment este PmeteoPdv şi rezultă din datele meteo ale zonei de expunere;
3. simularea dispersiei agentului poluator în condiţiile specifice situaţiei selectate prin
punctele 1 şi 2 din cadrul acestui algoritm;
4. calcularea probabilităţii de deces, Pdec, ţinând cont de toxicitatea substanţei poluante.
Probabilitatea de deces se calculează pe baza relaţiei:
1
 Pr 5 
Pdec  1  erf 
(8)

2
 2 
unde:

2

erf ( x) 



x

e

t 2

dt

(9)

0

reprezintă funcţia eroare, iar Pr funcţia probit de deces datorată expunerii la noxă
calculată cu relaţia:
Pr  19,2  ln D
(10)
în care
t

D   c 2, 4 dt

(11)

0

reprezintă doza toxică inhalată în urma expunerii pe o durată t la norul de gaz cu conţinut
de noxă de concentraţie variabilă c.
5. Calcularea contribuţiilor ΔRIi pentru fiecare situaţie considerată, situaţie meteo, efect
deces, pe fiecare punct din grilă are loc pe baza relaţiei:
RI i  feveniment Pmeteo Pdv Pdec
(12)
unde: f eveniment - probabilitatea de apariţie a cazului studiat;

Pmeteo
- probabilitatea situaţiei meteo;
- probabilitatea direcţiei şi vitezei vântului;
Pdv
Pdec
- probabilitatea de deces,
Riscul Individual – RI, rezultă din însumarea tuturor cazurilor pentru fiecare punct de grilă
conform relaţiei:
RI total,i 

   RI

i

(13)

eveniment meteo vant

Următoarea figură prezintă o hartă cu contururile de Risc Individual, calculată pentru un
accident fictiv cu dispersie toxică:
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Fig. 3: Prezentarea Riscului individual (Uijit de Haag, 1999)
Etapa 3. Calcularea Riscului Social
Procedura de calcul a Riscului Social implică calcularea numărului probabil de decese N
pentru fiecare punct de grilă şi pentru fiecare caz considerat. În final, se calculează frecvenţa
cumulată a situaţiilor cu cel puţin N decese.
Algoritmul evaluării RS este următorul (Uijit de Haag, 1999):
1. selectarea unei situaţii de tip:
a. situaţie considerată, cu frecvenţa feveniment;
b. situaţie meteo, direcţie şi viteză vânt, cu frecvenţa PmeteoPdv;
2. selectarea unui punct de grilă. Estimarea numărului de oameni din celula de grilă, Npop,i;
3. calcularea fracţiei de decese, Fdec,i, conform situaţiei obţinute prin selectările efectuate în
cadrul punctelor 1 (a şi b) şi 2 din cadrul algoritmului.
4. calcularea numărului probabil de decese în cadrul celulei de grilă, ΔNi:
(14)
Ni  Fdec,i  N pop,i

Ni - număr decese aşteptate în punctul de grilă i;
Fdec, i - fracţia de decese în punctul de grilă i;
Npop, i - numărul de oameni din celula i.
5. Se repetă punctele 1-4 pentru fiecare eveniment, clasă meteo, direcţie şi viteză a vântului
calculându-se pentru fiecare caz numărul total de decese aşteptate, prin relaţia:
unde:

grila

N   Ni

(15)

i 1
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Estimarea riscului social se face prin reprezentarea curbei FN unde pe axa X se reprezintă
numărul de decese N (pe o scară logaritmică cu valoarea minimă 1), iar pe axa Y frecvenţa
cumulată a accidentelor F în care numărul de decese este egal sau mai mare decât N (pe o scară
logaritmică cu valoarea minimă 10-9/an).
Frecvenţa cumulativă se calculează cu formula următoare:
FN = i∑Fi - pentru toate accidentele i în cazul în care Ni ≥ N
unde: FN – frecvenţa cumulativă a accidentelor care afectează N sau mai multe oameni
Fi – frecvenţa accidentului i
Ni – numărul de oameni afectaţi de accidentul i
Mai jos este prezentat un grafic cu curba de Risc Social, calculată pentru un amplasament
fictiv:

Fig. 4. Riscul Social reprezentat grafic pentru un amplasament fictiv (Uijit de Haag, 1999)

10.3. Analiza comparativă a hărţilor de risc obţinute cu programele SLAB View şi SEVEX
View
Studiu de caz: Accident chimic la depozitarea clorului
Studiul de caz urmăreşte un accident cu posibilitate de producere la un rezervor de
depozitare a clorului lichefiat, situat în zona industrială a municipiului Turda, România.
Bazinul de depozitare ale următoarele caracteristici tehnice: lungime, L = 9.68 m, diametru d = 2.6
m, capacitate maximă de depozitare egală cu 57 de tone la un grad de umplere de 80%.
Obiectivul este situat la o înălţime de 330 m deasupra nivelului mării. Studiile de
climatologie au arătat că direcţia dominantă a vântului este N-V, cu o viteză medie anuală cuprinsă
între 2-3 m/s. A doua direcţie dominantă a vântului este S-E, având o viteză cuprinsă între 1-2 m/s.
Aceste viteze pot fi considerate condiţii de vânt slab, iar clasele de stabilitate atmosferică dominante
sunt E (stabil) şi F (foarte stabil).
Parametrii de simulare au fost selectaţi luând în considerare cel mai rău scenariu posibil, şi
anume: zi – cer acoperit complet, 70 % umiditate relativă, atmosferă stabilă; noapte – cer senin, 70
% umiditate relativă şi atmosferă stabilă.
Scenariul consideră ruperea conductei de transport şi avarierea sistemelor de siguranţă, urmate de
deversarea întregii cantităţi de clor lichefiat.
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Scenariul ales pentru simulare este cel mai rău posibil, prin eliberarea întregii cantităţi din
rezervorul de stocare, prin alegerea condiţiilor atmosferice ce determină o dispersie minimă,
neinfluenţată de turbulenţa atmosferică. Este de interes scenariul cel mai rău posibil deoarece el
cuprinde toate situaţiile posibile ce pot surveni la producerea accidentului industrial.
Tabelul 1. Nivelele de concentraţie urmărite
Nivel

Risc

Indicaţii

c < 2,0 ppm
2,0 < c < 10,0 ppm

Fără modificare în comportament
Evitarea expunerii

10,0 < c < 30,0 ppm

Iritaţia căilor respiratorii
Îmbolnăvirea temporară.
Rănire superficiale
Rănire permanentă în afara clădirilor

30,0 < c ppm

Pericol în interiorul clădirilor

Auto-adăpostire
populaţiei afectate
Evacuare

Pentru estimarea cât mai realistă a zonelor de risc sunt necesare cele mai bune tehnici şi
metode disponibile. Modelele simple de dispersie 2D nu pot oferi rezultate realiste pentru
majoritatea consecinţelor accidentelor majore. Noile modele complexe 3D iau în considerare
topografia terenului şi fenomenele meteorologice din timpul simulării dispersiei.
Pentru compararea celor două modele diferite, s-a realizat simularea accidentului folosind
modelul SLAB 2D de dispersie al gazelor dense şi modelul Sevex tridimensional, având aceleaşi
date pentru scenariul de deversare.
Rezultate şi discuţii
Luând în considerare principiul celui mai rău scenariu posibil, s-au realizat simulări pentru
cazul producerii accidentului într-o atmosferă stabilă, cu vânt de intensitate mică având o viteză de
2m/s, produs atât ziua cât şi noaptea.
Simularea Slab oferă „footprints” (zonă cu nivel de interes al concentraţiei pentru o anumită
perioadă de timp) ale zonelor afectate, luând în considerare un singur tip de teren şi aceeaşi direcţie
a vântului.

Fig. 5. Simularea SLAB View, vânt NV 2 m/s
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Simularea Sevex consideră tipul de utilizare al terenului (apă, zonă urbană, pădure, păşune,
mixt), direcţia vântului pentru fiecare pătrat de 1 km x 1 km, calculată cu ajutorul modelului de
meteorologie şi topografia suprafeţei.
S-a obţinut următoarele rezultate pentru direcţiile de vânt NV şi SE, dominante în zonă.
a) Simulare SEVEX, ziua, vânt NV 2 m/s, segment de vânt 30o

Fig. 6. Simularea SEVEX View, ziua, vânt NV 2 m/s
Simularea SEVEX consideră o fluctuaţie de 30o în direcţia vântului. Din figura 8.4 reiese că
zona afectată este mult mai mare decât în cazul simulării SLAB. Mai mult ca atât, norul este
deplasat în direcţia S, din cauza curenţilor de aer prezenţi în timpul zilei.
b) Simulare SEVEX noaptea, vânt NV 2 m/s, segment de vânt 30o
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Fig. 7. Simularea SEVEX View, noaptea, vânt NV 2 m/s
În cazul deversării în timpul nopţii situaţia este şi mai gravă, norul deplasează pe distanţe mai
mari atingând şi oraşul Câmpia Turzii.
c) Simulare SEVEX zi, vânt SE 2 m/s, segment de vânt 30o

Fig.8. Simularea SEVEX View, ziua, vânt SV 2 m/s
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În cazul vântului S-E norul atinge o parte mai mare din oraşul Turda, urcând şi pe deal în
direcţia NV şi atingând satele Sânduleşti şi Copăceni
d) Simulare SEVEX noapte, vânt SE 2 m/s

Fig. 9. Simularea SEVEX View, noaptea, vânt SV 2 m/s
Cazul cel mai rău posibil este când accidentul se întâmplă în timpul nopţii, norul atingând o
mare parte a oraşului Turda, comuna Mihai Viteazu şi satele Sânduleşti, Copăceni, Cheia, Corneşti,
Tureni.
Diferenţele majore dintre cele două programe utilizate:
a) Modelul matematic
- SLAB View este un software ce utilizează modelul matematic SLAB: concentraţia medie
în timp prezisă de modelul SLAB depinde nu numai de fenomenul fizic asociat ecuaţiilor dispersiei,
dar şi de concentraţia specifică ponderată în timp. Pe măsură ce concentraţia ponderată în timp
creşte, încărcătura norului creşte determinând extinderea norului.
- SEVEX este singurul soft ce ia în considerare atât directivele SEVESO cât şi indicaţiile
US EPA şi utilizează un model matematic complex, obţinut prin combinarea modelului Lagrangian:
urmăreşte traiectoria particulelor de poluant ce formează pana de substanţă pe măsură ce acestea se
mişcă în atmosferă şi se modelează evoluţia particulelor în timp sub forma unui proces de tip
„mişcarea aleatorie”. Modelul Lagrangian stabileşte dispersia poluantului prin calcularea statistică a
traiectoriilor posibile pe care evoluează particulele de poluant ce compun norul. Modelul
Lagrangian utilizează un sistem de referinţă aflat în continuă mişcare pe măsură ce se deplasează
particulele din locaţia iniţială. Utilizează şi un model tridimensional meso-meteorologic care este un
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model numeric tridimensional ce rezolvă ecuaţiile simplificate Navier-Stokes. Acest model ia în
considerare topografia şi caracteristicile principale ale suprafeţei, cum ar fi înălţimea rugozităţii,
transferul de radiaţie dintre suprafaţă şi atmosferă.
b) Reprezentarea rezultatelor
Programul SLAB View oferă informaţii despre dispersia norului de poluant numai pe o
direcţie a vântului, SEVEX View poate să compună mai multe direcţii ale vântului, caz mai
apropiat de realitatea unde vântul dintr-o anumită regiune este alcătuit din mai multe componente.
Programul SEVEX View împarte volumul pe care calculează dispersia în pătrate mici de
dimensiune 1x1 km, în care se consideră un vânt ce îşi păstrează direcţia în interiorul ariei şi se
calculează traiectoriile posibile ale particulelor din fiecare pătrat. Se poate selecta înălţimea stratului
de aer în care se produc fenomenele de dispersie.
c) Topografia
- SLAB View nu ia în considerare topografia regiunii pe care se simulează dispersia norului
de poluant, rezultatele sunt doar suprapuse pe o hartă. Simularea SLAB oferă o hartă de risc
determinată considerând numai un tip de rugozitate a terenului şi numai o direcţie a vântului.
- SEVEX View ia în considerare topografia regiunii şi fenomenele meteorologice prin
rezolvarea ecuaţiilor modelului matematic Lagrangian, precum şi schimbarea direcţiei vântului în
timp ce străbate topografia. Folosirea topografiei face din SEVEX View un program mult mai
avansat care oferă rezultate mai aproape de realitate decât SLAB View.
d) Caracteristicile sursei
Programul SEVEX View conţine modele de sursă, modele de explozii şi radiaţii de căldură.
Aceste caracteristici nu sunt calculate în programul SLAB View.
Modelul simplificat 2D din SLAB View nu oferă un rezultat realisti al efectelor unui accident
industrial, pe când modelul 3D din SEVEX View se apropie mai mult de complexitatea realităţii.
Hărţile de risc obţinute în softul SEVEX View sunt utilizate la întocmirea planurilor de urgenţă şi la
stabilirea celor mai vulnerabile zone şi populaţii la producerea unui accident industrial.
Rezumat: Există diferite tipuri de hărți de risc și pot fi folosite în
funcție de specificul analizei efectuate și de cerințele lucrării
elaborate. Elaborarea hărților de risc necesită sisteme sofisticate de
modelare și simulare.

De reţinut
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Test

Temă de lucru:
• Imaginaţi-vă că în calitate de consultant pe probleme de risc a unei
comunităţi locale. Trebuie să elaboraţi planul de răspuns la urgenţă
pentru un scenariu de risc cu deversare de amoniac.
• Deoarece resursele sunt limitate, trebuie să decideţi dacă în cazul
producerii unei situaţii de urgenţă veţi informa populaţia să rămână
într-o zonă în care concentraţia va fi la un nivel C pentru a
perioadă de timp T sau să rămână într-o zonă în care concentraţia
este la nivelul 2C pentru o perioadă de timp T/2.
• Funcţia Probit pentru amoniac este P = - 15,9 + 1,85 ln(c2t)
• Explicaţi şi justificaţi alegerea.
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CAPITOLUL 11
ANALIZA STRATEGIILOR APLICABILE ÎN DOMENIUL PREVENIRII DEZASTRELOR
În ultimii 40 de ani, s-a putut observa o evoluţie continuă în înţelegerea şi punerea în
practică a conceptului generic de „managementul internaţional al dezastrelor”. În acest timp,
conceptul de „managementul dezastrelor” a fost denumit în diferite moduri, chiar dacă se bazează
pe acelaşi principiu, de reducere a consecinţelor evenimentelor majore (Jeggle, 2001). Diferenţe
semnificative există însă în funcţiile şi elementele constitutive ale eforturilor organizate de
management al dezastrelor.
Evenimentele recente au demonstrat creşterea numărului de hazarde şi a riscurilor la care
este expusă societatea modernă. Mai mult, a crescut numărul politicilor care se referă la reducerea
riscurilor, prin oferirea de măsuri practice care să reducă consecinţele negative ale riscurilor. Cu
toate acestea, politicile sau regulamentele autorităţilor publice, cum ar fi de exemplu standardele de
construcţii, nu au fost adoptate de cei care le implementează în practică.
Eficienţa măsurilor de reducere a riscurilor a fost limitată de împărţirea responsabilităţilor
între autorităţi publice, interese comerciale sau servicii de răspuns la urgenţe, publice sau private.
În prezent, există numeroase organizaţii care îşi dedică resursele umane şi materiale pentru
elaborarea unor strategii mai cuprinzătoare şi actualizate care să se adreseze dinamicii de risc în
condiţiile complexe ale societăţii moderne de azi. Deceniul Internaţional pentru Reducerea
Dezastrelor Naturale (IDNDR) între 1990 şi 1999 a încurajat elaborarea politicile naţionale şi
internaţionale pentru reducerea riscurilor, prin promovarea oportunităţilor de implementare a
beneficiilor ştiinţifice, tehnice, comerciale şi profesionale în eforturile de prevenire a dezastrelor.
Costurile ridicate ale dezastrelor sunt deseori generate de aplicarea unor strategii de
prevenire a dezastrelor incomplete sau necorespunzătoare. Aceste costuri reprezintă motivaţii
puternice pentru revizuirea conceptelor anterioare referitoare la managementul dezastrelor, prin
elaborarea şi implementarea unor politici care încurajează participarea publicului şi a specialiştilor
în evaluarea riscurilor şi în răspunsul la urgenţe. Participarea publicului este esenţială în special în
comunităţile locale care sunt expuse unui risc mai mare, datorat condiţiilor socio-economice de
vulnerabilitate.
Practicile curente de management al riscurilor se bazează pe eforturile multiple ale
diferitelor sectoare de activitate. Deoarece deciziile şi comportamentul populaţiei modelează în
permanenţă vulnerabilitatea, managementul de risc actuale trebuie să se bazeze pe anticiparea şi
previzionarea hazardelor, cu scopul de a le reduce. Acest tip de management de risc se bazează pe
orientarea acţiunilor profesionale spre rezolvarea problemelor nou-apărute.
11.1. Strategii internaţionale în managementul dezastrelor
a) EUR-OPA Major Hazards
Este un acord parţial deschis, semnat în anul 1987 în Consiliul Europei ce vizează
prevenirea, protecţia şi acordarea de asistenţă în cazul producerii unor dezastre majore naturale şi
tehnologice. România aderă în anul 2002 la acest acord, ceea ce determină necesitatea orientării
instituţionale şi funcţionale pentru aplicarea responsabilităţilor specifice ce derivă, pentru asigurarea
instruirii şi perfecţionării capacităţilor naţionale de management al dezastrelor. Prin aderarea sa,
România beneficiază de pe urma experienţei partenerilor săi europeni şi de sistemul decizional
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complex al CE şi UE. Acordul se concentrează asupra asigurării drepturilor omului - dreptul la viaţă
şi sănătate, la informaţie şi educaţie, la asistenţă -, ceea ce a orientat ţările semnatare înspre
dezvoltarea de măsuri de prevenire şi intervenţie rapidă în scopul:
 monitorizării şi comunicării, identificării hazardurilor şi prevenirii riscurilor, prin utilizarea
sistemelor spaţiale;
 educării şi instruirii;
 evaluării pierderilor prin intermediul dezvoltării de scenarii de dezastre;
 stabilirii de strategii, politici şi metode comune de apărare
Creşterea ameninţărilor asupra vieţii cetăţenilor datorită manifestării hazardurilor naturale şi
tehnologice şi lipsa unui instrument internaţional legal care să furnizeze protecţie civilă şi a
drepturilor omului, determină orientarea înspre aplicarea Codului de Etică (Strasbourg, 1991).
AGEE consimte la realizarea în următoarea etapă (începând cu 2006) a următoarelor acţiuni:
- noile tipuri de crize au o natură imprevizibilă şi globală, astfel că aplicarea „răspunsurilor
cunoscute” sau a lecţiilor învăţate este din ce în ce mai dificilă, impunându-se formularea de
strategii inovatoare pentru asigurarea unor răspunsuri mai bune în situaţii de urgenţă
- necesitatea diagnosticării şi demararea unor iniţiative în scopul administrării noilor tipuri de
dezastre, în completarea unei „forţe rapide de reacţie” fiind nevoie de o „forţă rapidă de
reflecţie”
- instruire specifică la toate nivelurile: de la directori la angajaţii tehnici şi comunităţile locale.
- stabilirea responsabilităţilor speciifce instituţiilor ce acţionează în situaţii de crize, dezastre,
astfel încât să se întărească colaborarea şi să se determine sinergismul eforturilor acestora
- îmbunătăţirea cooperării dintre partenerii ce acţionează la nivel mondial în managementul
dezastrelor şi al riscurilor
- conştientizarea în rândul autorităţilor naţionale asupra riscurilor secundare de mediu
provocate de dezastre
- îmbunătăţirea iniţiativelor de conştientizare şi informare a agenţiilor relevante ale O.N.U.,
luând în considerare nevoia pentru abordări complexe privind managementul dezastrelor
care integrează prevenirea, reducerea, pregătirea, răspunsul şi reabilitarea zonelor
b) Conferinţa de la Kobe
Managementul dezastrelor trebuie gândit prin Planul de Acţiune pentru intervalul 2005 –
2015, stabilit de Conferinţa Mondială pe tema Reducerii Dezastrelor (18-22 Ianuarie 2005, Hyogo,
Kobe, Japonia). Interesul major al acestui cadru de acţiune îl constituie reducerea riscului
dezastrelor şi a vulnerabilităţilor asociate. Se urmăreşte dezvoltarea de mecanisme participative
pentru elaborarea programelor, adoptarea celor mai bune practici şi învăţarea pe baza experienţelor
anterioare, prin implicarea tuturor părţilor interesate.
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decis, la 23 decembrie 2003, să organizeze la Kobe,
în Japonia, între 18-22 ianuarie 2005, Conferinţa Mondială pentru reducerea dezastrelor (rezoluţia
58/214). Conferinţa a avut loc cu sprijinul Guvernului Japoniei, în parteneriat cu Strategia
Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor. Acest eveniment a coincis cu cea de-a zecea
aniversare a cutremurului de la Kobe, care s-a soldat cu moartea a 6 400 oameni şi rănirea a mai
mult de 40 000 (www.unisdr.org/wcdr).
Scopul a fost acela de a include activităţile identificate pentru implementarea resurselor
cuprinse în planul conceput la Summit-ul Mondial pentru Dezvoltare Durabilă, în domenii precum
vulnerabilitatea, evaluarea riscului şi managementul dezastrelor; împărtăşirea celor mai bune soluţii
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şi a lecţiilor învăţate; conştientizarea importanţei politicilor de reducere a dezastrelor; creşterea
calităţii şi accesului publicului şi a agenţiilor de management al dezastrelor din toate regiunile la
informaţii legate de dezastre.
Adunarea Generală a invitat statele membre, agenţiile ONU şi agenţiile specializate,
agenţiile inter-guvernamentale şi alte organizaţii, în special membrii Agenţiei pentru reducerea
dezastrelor să participe activ la pregătirea conferinţei şi în cadrul acesteia.
Pe 22 decembrie 2004, Adunarea Generală a subliniat faptul că această conferinţă va trebui
să facă recomandări concrete pentru reducerea riscului şi vulnerabilităţii tuturor ţărilor, în special al
celor în curs de dezvoltare, incluzând resursele tehnice şi asistenţa financiară, întarirea platformelor
naţionale a Agenţiei internaţionale de strategii pentru reducerea dezastrelor sau crearea unor
mecanisme instituţionale coerente, chiar şi la nivel regional (Rezolutia 59/233).
Adunarea Generală a cerut comunităţii internaţionale să se ocupe de metode şi mijloace,
incluzând cooperarea şi asistenţa tehnică pentru a reduce efectele dezastrelor naturale, chiar şi a
dezastrelor cauzate de vreme, în special în ţarile în curs de dezvoltare prin implementarea Strategiei
Internaţionale pentru reducerea dezastrelor.
În 1989, 155 membre state ale UN au elaborate o rezoluţie, declarând deceniul 1991 – 2001
ca fiind Deceniul internaţional pentru Reducerea Dezastrelor Naturale. IDNDR a ajutat la creşterea
conştientizării necesităţii reducerii riscurilor, dar în ciuda eforturilor depuse la nivel local, naţional
şi internaţional, pierderile materiale şi de vieţi omeneşti rezultate în urma dezastrelor naturale au
continuat să crească. În 2003, companiile de asigurare au raportat că cele aproximativ 700 de
dezastre naturale din acel an au ucis peste 50 000 oameni şi au cauzat pierderi materiale în valoare
de 60 miliarde dolari americani. Impactul devastator al cutremurului şi al tsunami-ului din sudul şi
sud-estul Asiei, unde au murit 150 000 oameni, alţi mii au rămas fără case şi s-au pierdut miliarde
de dolari, poate doar să reafirme distrugerile pe care le poate cauza un dezastru natural. Chiar dacă
se consideră că toate ţările sunt afectate de dezastre, în ţările în curs de dezvoltare un dezastru poate
distruge mulţi ani de dezvoltare economică şi socială.
Conferinţa de la Kobe vine ca urmare a Conferinţei Mondiale UN din 1994 despre
Reducerea Dezastrelor Naturale şi a Strategiei şi a Planului de Acţiune de la Yokohama, care au
servit ca puncte de plecare internaţionale pentru reducerea dezastrelor în timpul Deceniului
Internaţional pentru Reducerea Dezastrelor Naturale. Conferinţa de la Kobe cuprinde şi dezvoltă şi
alte elemente pentru reducerea dezastrelor din alte conferinţe internaţionale recente, cum ar fi
Planul de Acţiune de la Johannesburg, adoptat în cadrul Summit-ului Mondial pentru Dezvoltare
Durabilă din 2002.
Conferinţa Mondială pentru Reducerea Dezastrelor reprezintă o oportunitate foarte
importantă pentru reducerea riscului de producere a dezastrelor, pentru promovarea unor abordări
strategice şi sistematice care să se adreseze vulnerabilităţii. Conferinţa a pus accentul pe
planificarea dezvoltărilor ulterioare şi pe punerea în practică a acestor planuri, prin facilitarea creării
unor reţele în care să se cunoască cele mai bune practici între cei care lucrează în domeniul
reducerii dezastrelor.
Conferinţa de la Kobe a avut patru mari obiective: creşterea conştientizării legate de
reducerea dezastrelor şi implementarea de politici de reducere a dezastrelor la nivel local, naţional,
regional şi internaţional; identificarea lipsurilor din domeniul evaluării de risc şi a managementului
dezastrelor; stabilirea unor scopuri şi acţiuni legate de resurse; sprijinirea implementării Strategiei
Internaţionale pentru Reducerea Dezastrelor, a obiectivelor relevante din Planul de Acţiune de la
Johannesburg şi cunoaşterea celor mai bune practici şi a lecţiilor învăţate pentru a sprijini eforturile
de reducere a dezastrelor în contextul dezvoltării durabile (www.unisdr.org/wcdr).
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Va fi elaborată şi adoptată o Declaraţie şi un Cadru de Acţiune. Cuprinsul acestor
documente va reflecta cele cinci teme identificate de participanţi:
1.
2.
3.
4.
5.

Implicarea autorităţilor;
Identificarea, evaluarea, monitorizarea şi avertizarea cu privire la riscuri;
Managementul cunoştinţelor şi educaţia;
Reducerea factorilor de risc;
Pregătirea pentru un răspuns eficient şi reabilitarea zonelor afectate.

Rezultatul preconizat este reducerea substanţială a pierderilor provocate de dezastre,
cuantificate în vieţi omeneşti, bunuri sociale, economice şi de mediu. Obiectivele strategice
cuprind:
 integrarea diminuării riscului de producere a dezastrelor în politicile şi planificarea
dezvoltării durabile;
 dezvoltarea şi optimizarea capacităţilor instituţiilor şi mecanismelor de rezistenţă la
hazarduri;
 încorporarea sistematică a abordărilor de reducere a riscului în implementarea
programelor de pregătire, intervenţie şi recuperare în caz de urgenţe.
Au fost schiţate şi priorităţile de acţiune pentru factorii implicaţi (state, organizaţii şi
instituţii regionale şi internaţionale, inclusiv sistemul Naţiunilor Unite şi al Instituţiilor Financiare
Internaţionale):
1. Asigurarea diminuării riscului de dezastru ca prioritate naţională şi locală, care să dispună de o
bază instituţională solidă pentru implementare;
2. Identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscului de producere a dezastrelor şi intensificarea
avertizării timpurii;
3. Utilizarea cunoaşterii, inovaţiei şi educaţiei în scopul dezvoltării unei culturi de siguranţă şi
rezistenţă la toate nivelele;
4. Reducerea factorilor de risc;
5. Optimizarea pregătirii pentru dezastre în scopul unei intervenţii eficiente la toate nivelele (
www.unisdr.org/wcdr/).
c) Strategia Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor
În cadrul Conferinţei de la Yokohama desfăşurată în luna mai 1994 unde s-a subliniat că
atenuarea efectelor catastrofelor naturale se înscrie pentru un număr mare de ţări printre obiectivele
majore ale unei dezvoltări durabile. Se are în vedere promovarea acestei idei prin intermediul
Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă şi prin alte organisme internaţionale. Aceste
obiective se vor realiza prin evaluarea naţională a riscurilor pentru integrarea activităţilor de
atenuare a acestora în planurile naţionale de dezvoltare. Se are în vedere şi elaborarea unor planuri
naţionale şi locale de prevenire şi planificare prealabilă a activităţilor. Pe această bază sunt în curs
de realizare sisteme de alertă la scară globală, regională, naţională şi locală. Aceste aspecte au fost
meţionate şi în Declaraţia de la Rio (Principiul 18), fiind subliniată necesitatea sprijinului pe care
comunitatea internaţională trebuie să-l acorde ţărilor afectate de catastrofele naturale.
La Yokohama au fost stabilite câteva direcţii importante de acţiune pentru prevenirea
catastrofelor naturale, pregătirea populaţiei pentru catastrofe naturale şi pentru atenuarea efectelor
acestora. Astfel pentru prevenirea eficientă a catastrofelor naturale este necesară evaluarea exactă a
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riscurilor . Adoptarea măsurilor necesare înainte de producerea catastrofelor este esenţială şi pentru
reducerea cheltuielilor şi concentrarea precisă a eforturilor. Un alt aspect esenţial este legat de alerta
în cazul producerii unor catastrofe iminente. În aceste cazuri se pregătesc programe speciale de
difuzare a informaţiilor prin intermediul telecomunicaţiilor. Sunt în curs de perfectare sisteme de
transmitere a datelor prin satelit. Vulnerabilitatea poate să fie redusă mult prin stabilirea unor
programe de dezvoltare adecvate şi printr-o educaţie continuă. Fiecare ţară are răspunderea de a
asigura protecţia populaţiei, a elementelor de patrimoniu naţional în activitatea de combatere a
catastrofelor naturale.
Strategia de prevenire şi combatere a catastrofelor naturale stabilită la Yokohama cuprinde
următoarele aspecte esenţiale:
 Efectele catastrofelor sunt din ce în ce mai grave prin amploarea, complexitatea şi
frecvenţa lor şi prin impactul lor asupra economiei. Fenomenele naturale care sunt la
originea catastrofelor nu pot să fie controlate însă vulnerabilitatea este în general o
rezultantă a activităţilor umane. Este necesar deci să fie stabilite de urgenţă măsurile cele
mai eficiente de atenuare a efectelor catastrofelor naturale.
 Ţările mai puţin avansate, ţările mici insulare şi ţările fără acces la mare sunt cele mai
vulnerabile pentru că acestea au cele mai reduse mijloace de atenuare a catastrofelor
naturale. Ţările în curs de dezvoltare afectate de deşertificare, secetă şi alte tipuri de
catastrofe naturale sunt în egală măsură vulnerabile şi insuficient echipate pentru
atenuarea efectelor catastrofelor naturale.
 În toate ţările cel mai mult suferă grupurile sărace datorită faptului că sunt cel mai puţin
echipate pentru a face faţă acestora. De fapt catastrofele naturale sunt o cauză a
dislocărilor sociale, economice, culturale şi politice. Marile aglomerări urbane sunt
deosebit de fragile datorită complexităţii lor şi concentrării pe spaţii restrânse a unor
grupuri mari de populaţie şi a infrastructurii.
 Diferite moduri de producţie, consum şi dezvoltare determină o mărire a vulnerabilităţii
faţă de catastrofele naturale mai ales în cazul grupurilor sociale defavorizate. În acest
context dezvoltarea durabilă poate să contribuie la reducerea acestei vulnerabilităţi.
 Este important ca ţările în curs de dezvoltare să beneficieze de experienţa ţărilor
dezvoltate în atenuarea catastrofelor naturale şi să aibă acces la tehnologia şi
cunoştinţele ştiinţifice ale acestora.
 În ansamblu, stabilitatea socială la nivel mondial a devenit din ce în ce mai fragilă.
Prevenirea catastrofelor naturale ar contribui la ameliorarea acestei situaţii.
 Pentru anul 2000 este prevăzută o strategie de prevenire care să aibă ca scop principal
salvarea vieţilor omeneşti şi a bunurilor materiale. În acest sens este necesară precizarea
unei culturi mondiale de prevenire a catastrofelor naturale. Aceasta va contribui la o mai
bună sensibilizare a comunităţilor umane vulnerabile şi la obţinerea unui sprijin eficient
din partea populaţiei.
Un rol important îl vor avea activităţile legate de o mai bună evaluare a riscurilor, de
generalizare a supravegherii regiunilor afectate şi de pregătirea sistemelor de alertă în situaţia
producerii catastrofelor naturale.
În acest context este necesară şi o întărire a măsurilor legislative şi administrative eficiente
pentru îmbunătăţirea mecanismelor existente la nivelul guvernelor. O atenţie sporită se acordă în
viitor şi integrării sectorului particular în activităţile de atenuare a efectelor catastrofelor naturale.
Se va încuraja şi participarea organismelor neguvernamentale la aceste activităţi.
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La nivel local şi naţional se recomandă o mobilizare mai accentuată a resurselor pentru
desfăşurarea unor activităţi concrete de prevenire în regiunile care vor fi afectate de catastrofe
naturale. Este importantă elaborarea unor planuri globale de gestiune a catastrofelor naturale. Se vor
concentra eforturi pentru realizarea unor studii de impact asupra mediului în vederea unei înţelegeri
mai bune a mijloacelor de prevenire.
O atenţie tot mai mare se va acorda studiilor pe bază de scenarii pentru diferite tipuri distincte de
catastrofe. Se va acorda o pondere mai mare studierii practicilor tradiţionale pentru prevenirea
catastrofelor şi acordării unor competenţe sporite comunităţilor locale.
La nivel regional şi subregional se are în vedere crearea unor centre regionale pentru
prevenirea catastrofelor naturale care să aibă un rol esenţial în întărirea cooperării dintre state pentru
prevenirea catastrofelor naturale şi pentru reducerea efectelor acestora. În acest sens se va acorda un
sprijin mai susţinut ţărilor în curs de dezvoltare pentru obţinerea mijloacelor materiale necesare. Se
are în vedere continuarea acestor măsuri şi în secolul XXI prin definirea unei strategii pentru o lume
mai sigură.
Începând cu anul 1994, odată cu apariţia Strategiei de la Yokohama pentru o lume mai
sigură, Parteneriatul Naţiunilor Unite pentru Mediu - UNEP lucrează în cooperare cu Oficiul de
Coordonare a Acţiunilor Umanitare (OCHA) în asigurarea răspunsului în situaţii de urgenţă,
reducerea impacturilor şi a riscurilor de mediu. Experienţa UNEP în programul International
Decade for Natural Disaster Reduction - O Decadă Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor
Naturale (IDNDR 1990-1999) a culminat cu formularea Strategiei Internaţionale pentru Reducerea
Dezastrelor (ISDR) - 2000. ISDR reprezintă o strategie tip a O.N.U. pentru reducerea dezastrelor,
ce prezintă o perspectivă unică prin interesul de a identifica principalele cauze ale dezastrelor şi de a
evidenţia legăturile dintre vulnerabilitate, slaba dezvoltare economică, degradarea mediului,
schimbarea climatică şi dezastre. Cadrul strategic de la Hyogo constituie punctul de referinţă pentru
implementarea ISDR pentru perioada 2005-2015.
d) Cadrul de acţiune Hyogo, 2005 – 2015
Strategia Internaţională a Naţiunilor Unite pentru Reducerea Dezastrelor (UN/ISDR) este
elementul-cheie al sistemului ONU în promovarea legăturilor şi coordonarea activităţilor pentru
reducerea dezastrelor în domeniul socio-economic, umanitar şi de dezvoltare, precum şi pentru
susţinerea integrării tacticilor. UN/ISDR are rolul unei baze de date internaţionale pentru reducerea
dezastrelor, care dezvoltă campanii de conştientizare şi produce articole, reviste şi alte publicaţii şi
materiale promoţionale privind reducerea dezastrelor.
Misiunea UN/ISDR reprezintă crearea unei comunităţi rezistente la dezastre prin
promovarea conştientizării importanţei reducerii dezastrelor ca o componentă a dezvoltării
durabile, cu scopul de a reduce pierderile omeneşti, sociale, economice şi de mediu, datorate
pericolelor naturale şi dezastrelor tehnologice şi de mediu.
UN/ISDR Europa îşi va desfăşura activitatea prin intermediul unei reţele a platformelor
naţionale în scopul mobilizării acţiunilor guvernamentale de reducere a riscului dezastrelor atît prin
interacţiunea directă cu Guvernele naţionale, cît şi cu sprijinul membrilor reprezentanţi ai diferitor
state în cadrul Naţiunilor Unite.
Planul de acţiune al UN/ISDR este reflectat în Cadrul de Acţiune Hyogo (HFA), ce are ca
scop reducerea pagubelor materiale şi umane cauzate de dezastre. Rezultatul principal al
implementării activităţilor UN/ISDR la nivel local este stabilirea unei Platforme Naţionale de
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reducere a riscului dezastrelor, care joacă un rol crucial în coordonarea măsurilor şi activităţilor de
reducere a riscului dezastrelor.
Cele trei obiective strategice ale HFA sunt:
1.
integrarea reducerii riscurilor de dezastre în tacticile pentru dezvoltare durabilă şi
planificare la toate nivelurile, cu accent special pe planificare, atenuare, pregătire în caz de dezastre
şi reducere a vulnerabilităţii;
2. dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor, mecanismelor şi capacităţilor la toate nivelele, în
special al comunităţii, pentru a consolida rezistenţa faţă de pericole;
3. incorporarea sistematică a abordărilor şi conceptelor din domeniul reducerii riscurilor în
programele de pregătire, răspuns şi redresare.
Cele cinci priorităţi de acţiune ale HFA sunt:
1. asigurarea reducerii riscurilor de dezastre drept prioritate naţională şi locală cu o puternică
bază instituţională de implementare;
2.
identificarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de dezastre şi creşterea gradul de
avertizare timpurie;
3. utilizarea cunoştinţelor, inovaţiei şi educaţiei pentru a construi o cultură de siguranţă şi
rezistenţă la toate nivelurile;
4. reducerea factorilor de risc de bază;
5. consolidarea, la toate nivelurile, a pregătirii în caz de dezastre.
https://www.youtube.com/watch?v=ph-HqI2Vn1Y

Video
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Fig. 1. Reprezentare schematică a Cadrului de Acţiune de la Hyogo, 2005 – 2015
(www.unisdr.org/wcdr/)
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e) APELL - Conştientizarea şi Pregătirea pentru Urgenţe la Nivel Local
La nivelul organizatiilor internationale exista programe dedicate dezvoltarii activitatilor
specifice. Un astfel de program de o importanta deosebita este APELL, Awareness and
Preparedness for Emergencies at Local Level, dezvoltat de catre UNEP, in colaborare cu alti
parteneri. Programul APELL, care opereaza pe plan mondial de 17 ani sub egida UNEP, prevede
linii distincte de sprijin a actiunilor ce implica autoritati, agenti economici, comunitati locale si
ONG-uri, pentru asigurarea securitatii mediului si promovarea dezvoltarii durabile prin:
- minimizarea frecventei de aparitie si a efectelor daunatoare ale catastrofelor naturale si
ale accidentelor tehnologice ce afecteaza mediul;
- îmbunatatirea capacitatilor individuale de asigurare a managementului de mediu si a
raspunsurilor in caz de urgente;
- initierea masurilor de reducere a riscurilor si coordonarea actiunilor de pregatire privind
riscurile industriale;
- identificarea si constientizarea riscurilor in cadrul comunitatilor industrializate;
- implicarea autoritatilor, de la nivel local si pana la dezvoltarea relatiilor
interguvernamentale, privind riscurile de mediu transfrontaliere;
- implementarea politicilor regionale la nivel comunitar si asigurarea fluxului de informatii
pentru toate partile interesate.
APELL este recunoscut ca principalul proces pentru realizarea unei constientizari si pregatiri
adecvate. APELL dezvolta legaturi puternice pe plan local, implicand diferitele grupuri de interes in
actiuni comune, dezvoltand legaturi structurale. Programul APELL a dezvoltat pe plan international
9 directii de actiune in scopul prevenirii si minimizarii efectelor dezastrelor si asigurarii securitatii
mediului: APELL pentru inundatii, pentru cutremure, pentru minerit, pentru accidente tehnologice,
pentru platforme industriale, in transporturi, in zone portuare, pentru tsunami, sic el mai important
pentru scopul prezentului proiect este direcţia APELL pentru instituţiile de învăţământ.
https://www.youtube.com/watch?v=ul2K_ukbYV8

Video
11.2. Strategii naţionale
a) Strategia naţională în domeniul inundaţiilor
Elaborată în anul 2005 în urma evenimentelor cu efecte majore şi implicaţii puternice pentru
capacitatea de intervenţie şi mobilizarea acţiunilor la nivel naţional, intră în vigoare în anul 2006
(aprobată la 22.12.2005), creându-se astfel cadrul legal pentru gestionarea integrată a crizelor în caz
de inundaţii, prin coordonarea eforturilor tuturor părţilor implicate.
Strategia prevede atribuţii şi responsabilităţi clare şi detaliate pentru fiecare instituţie a
administraţiei publice care participă la gestionarea situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii:
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - MMGA, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
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Dezvoltării Rurale - MAPDR, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor si Turismului - MTCT,
Ministerul Administraţiei şi Internelor - MAI, Ministerul Economiei şi Comerţului - MEC,
Ministerul Sănătăţii - MS, Ministerul Educaţiei şi Cercetării - MEdC, Ministerul Finanţelor Publice
- MFP, Consiliile Judeţene, Consiliile Locale, rolul comunităţilor locale şi al societăţii civile în
prevenirea şi gestionarea inundaţiilor.
Principalul scop al Strategiei: diminuarea pagubelor şi prevenirea pierderii de vieţi omeneşti
în situaţia producerii unor inundaţii, printr-o abordare multidisciplinară a managementului unei
astfel de situaţii de urgenţă. Strategia prevede principalele acţiuni de management al riscului la
inundaţii: prevenirea (activităţi de prevenire şi protecţie), managementul operativ (în timpul
producerii inundaţiilor), şi activităţile ce se intreprind după trecerea valului inundaţiilor.
Elaborat cu sprijinul USAID, documentul constituie un plan de management al inundaţiilor,
fără a introduce un cadru strategic pe termen lung în privinţa pregătirii populaţiei pentru prevenirea
şi intervenţia în caz de inundaţii. Este un document de angajare a răspunderii la nivelul instituţiilor
statului privind acţiunile specifice în prevenirea, gestiunea şi controlul inundaţiilor.
b) Strategia naţională în domeniul protecţiei antiseismice
Strategia naţională în domeniul protecţiei antiseismice a construcţiilor şi a populaţiei se
conturează pe baza unor materiale elaborate de către INCERC (1995, 1998, 2003, 2005). Ea s-a
impus datorită creşterii frecvenţei de manifestare a seismelor şi a gravităţii acestor fenomene
seismice atât pe plan naţional, cât şi la nivel mondial, pe baza documentelor formulate de către
INCERC s-au fundamentat legi sau reglementări ale ministerelor de profil MTCT. În România
orientarea strategiei în domeniul protecţiei antiseismice este o componentă esenţială pentru
asigurarea educaţiei şi măsurilor specifice de acţiune împotriva dezastrelor şi în scopul dezvoltării
culturii de prevenire a dezastrelor.
Aspectele ce vizează comunicarea riscurilor în politica MTCT privind protecţia antiseismică
a populaţiei prevăd:
- protecţia şi pregătirea individuală şi de grup a populaţiei prin educare, informare şi antrenare
periodică pentru o reacţie raţională în caz de cutremur – MTCT în colaborare cu Protecţia
Civilă, respectiv cu MAI-IGSU după 2004;
Cadrul legislativ în domeniul dezastrelor s-a bazat pe OG nr. 47/1994 privind apărarea
împotriva dezastrelor, care a funcţionat până 2004, an în care au fost adoptate mai multe
reglementări specifice:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă
- HG 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura , organizarea,
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetelor ministeriale şi Centrelor operative pentru situaţii
de urgenţă
- HG 2289/2004 privind funcţiile de sprijin în cadrul privind Sistemului naţional de management
al situaţiilor de urgenţă
- HG 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului naţional pentru situaţii de
urgenţă
- Ordinul MTCT 2289/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura, organigrama,
atribuţiile, funcţionarea, dotarea şi constituirea Comitetului ministerial şi Centrului operativ din
cadrul MTCT
Legea 124/1995 (pentru adoptarea OG 47/1994) a stabilit atribuţiile specifice şi necesitatea
implicării colective a instituţiilor statului la toate nivelurile (ministere, comisii centrale şi locale,
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instituţii publice şi de învăţământ, autorităţi centrale şi locale). Aplicabilitatea prevederilor acestei
legi în decada în care a funcţionat a fost la un nivel scăzut de impact datorită disponibilităţii limitate
a resurselor la nivelul instituţiilor de profil - Inspectorate de Protecţie Civilă şi autorităţi locale.
c) Platforma Naţională de Reducere a Riscului Dezastrelor
Platforma Naţională funcţionează ca mecanism naţional multi-sectorial şi inter-disciplinar
de coordonare şi orientare a politicilor privind reducerea riscului dezastrelor, cu participarea activă
a tuturor factorilor reprezentativi de la nivelul societăţii civile, organizaţiilor neguvernamentale şi
organizaţiilor comunitare de interes public, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, organizaţiilor
filantropice, instituţiilor ştiinţifice şi culturale, organizaţiilor religioase, mişcărilor ecologiste, massmediei.
Platforma Naţională acţionează pentru realizarea, în principal, a următoarelor priorităţi:
1) Abordarea reducerii riscului dezastrelor ca prioritate locală şi naţională;
2) Utilizarea tuturor cunoştinţelor şi educaţiei pentru asigurarea rezistenţei comunităţilor;
3) Identificarea, evaluarea, conştientizarea şi monitorizarea riscului dezastrelor la nivel
individual, local şi naţional;
4) Reducerea principalilor factorilor de risc;
5) Dezvoltarea sistemelor de alertare timpurie;
6) Întărirea pregătirii în caz de dezastre pentru asigurarea unui răspuns eficient la toate
nivelurile;
7) Edificarea culturii de securitate la toate nivelurile.
Platforma naţională ar trebui să fie mecanismul coordonator pentru susţinerea RRD în
politicile de dezvoltare, planificare şi în programe în contextul implementării Cadrului de acţiune
de la Hyogo şi ar trebui să aibă ca scop contribuţia la stabilirea şi dezvoltarea unui sistem
naţional cuprinzător pentru RRD, aşa cum este în multe alte ţări şi să se gestioneze singură.
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Fig. 2. Platforma Naţională pentru Reducerea Riscului de Dezastre
Funcţiunile platformelor naţionale:
•
•
•
•
•
•

Comportarea ca un catalizator pentru consultările şi consensul de la nivel naţional
Creşterea nivelului naţional de implicare în susţinerea conceptului de reducere a riscului
dezastrelor şi în implementarea Cadrului de acţiune de la Hyogo
Îmbunătăţirea colaborării şi coordonării în ceea ce priveşte relaţia cu toţi factorii implicaţi
la nivel naţional
Managerierea progresului pentru atingerea obiectivelor de RRD şi mai puţin realizarea
unui simplu plan, monitorizarea acestuia, evaluarea şi raportarea
Creşterea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi despre reducerea riscului
Serveşte ca punct naţional focal pentru sistemul ISDR şi întăreşte legăturile cu
Secretariatul ISDR.

Pentru coordonarea realizării şi implementării fiecărei acţiuni de prevenire a dezastrelor, în
funcţie de specificul acesteia, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă aprobă constituirea
grupurilor şi subgrupurilor de lucru competente, formate din experţi aparţinând instituţiilor,
organizaţiilor şi organismelor cu activităţi în domeniu, precum şi din alţi experţi cu competenţe în
domeniu. Grupurile şi subgrupurile de lucru sunt conduse de un şef, ajutat de un adjunct.
Secretariatul Platformei Naţionale se asigură de Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, care are în componenţă specialişti în domeniul
prevenirii şi intervenţiei la dezastre.
Secretariatul Platformei Naţionale este punct naţional de contact cu Organizaţia Naţiunilor
Unite - Strategia Internaţională pentru Reducerea Dezastrelor- UNISDR, precum şi cu alte
organizaţii regionale sau internaţionale care desfăşoară activităţi de reducere a riscului dezastrelor la
nivel comunitar.

De reţinut
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Rezumat: Toate tipurile de dezastre, oricare ar fi cauza lor, au un
impact asupra mediului înconjurător, afectând în acelaşi timp şi
populaţia. Prin diferite metode se încearcă prevenirea acestor dezastre,
dar acest lucru nu a fost încă realizat. Până se ajunge la această
situaţie, trebuie luate măsurile pentru a se pregăti şi pentru a face faţă
situaţiilor de urgenţă.
În consecinţă au apărut o serie de măsuri pentru a reduce numărul şi
efectele negative ale dezastrelor natural şi tehnologice asupra
populaţiei, sănătăţii lor, a mediului înconjurător şi a bunurilor
materiale. Una dintre aceste măsuri a fost crearea unor programe şi
strategii care să sprijine autorităţile în reducerea riscului de dezastre şi
în pregătirea populaţiei.
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Test

Întrebări de verificare:
1. În ce manieră pot fi structurate aceste programe pentru a se evita
conflictele politice, sociale sau economice?
2. Explicaţi principalele diferenţe dintre programele prezentate.
3. Identificaţi programe sau strategii similar pe plan internaţional şi
naţional.
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CAPITOLUL 12.
PLANURI DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI
PLANURI DE URGENŢĂ
În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 647 din 16 mai 2005 se întocmesc
următoarele tipuri de planuri de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe
periculoase:
- plan de urgenţă internă;
- plan de urgenţă externă.
Aceste planuri de urgenţă se adaptează în funcţie de specificul fiecărui obiectiv, de tipurile de
accidente potenţiale, de felul şi de cantităţile substanţelor periculoase, de organizarea administrativteritorială şi de condiţiile de mediu.
Principalele tipuri de evenimente în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru care se
întocmesc planuri de urgenţă, sunt:
- emisii de substanţe periculoase;
- avarii;
- accidente chimice majore;
- incendii;
- explozii.
12. 1. Cadrul legal
► Legea Protecţiei Civile nr. 481/2004 art. 24, alin. (1), lit. f);
► Hotărârea Guvernului României nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă
pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase art. 11, alin. (5) şi
art.15, alin.1);
► OMAI 647 din 2005, norme metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de
accidente in care sunt implicate substante periculoase;
► Anexa nr. 3 a H.G. 2288/2004 privind funcţiile de sprijin pe care le îndeplinesc organele
administraţiei publice centrale de specialitate şi unele organizaţii neguvernamentale, în
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Programele de asigurare a severităţii în funcţionare a instalaţiilor industriale sunt utilizate în
special pentru prevenirea accidentelor posibile cu ajutorul unor tehnici de lucru specifice. Dintre
acestea, în afară de metodele calitative şi cantitative de evalaure a riscurilor discutate pe parcursul
acestei cărţI, de importanţă majoră sunt procedurile de asigurare a întreţinerii performante în
operare, pregătirea continuă a personalului şi planurile de urgenţă. Din cadrul legislativ european se
disting ca cele mai importante acte normative, directivele Seveso. Acestea sunt dedicate prevenirii
accidentelor majore care ar putea rezulta din activităţile industriale şi limitarea consecinţelor pentru
om şi mediu îi impun organizarea unor sisteme de administrare a siguranţei instalaţiilor industriale.
Principiile de bază ale Directivelor Seveso prezentate se regăsesc în două nivele de cerinţe
privind administrarea severităţii în funcţionare. În primul rând toate companiile au obligaţia să
dezvolte politici de prevenire a accidentelor în acord cu conţinutul acestor directive pentru a garanta
un nivel ridicat de protecţie a oamenilor şi a mediului, iar în al doilea rând operatorul instalaţiei
(administratorul) trebuie să demostreze prin raportul de siguranţă în funcţionare, că atât politica de
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prevenire a accidentlor majore cât şi sistemul de administrare a siguranţei a fost realizat conform
informaţiilor existente în anexa III a Directivei Seveso II.
Planurile de urgenţă trebuie să fie construite având în vedere următoarele obiective:
 Controlul incidentelor (accidentelor) pentru minimizarea efectelor asupra populaţiei şi
mediului;
 Implementarea măsurilor necesare de prevenire şi protecţie;
 Informarea comunităţii locale;
 Refacerea şi curăţirea mediului după un accident major.
12.2. Planul de urgenţă internă
Planul de urgenţă internă se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru
reducerea riscului asupra sănătăţii angajaţilor, calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor
materiale, în caz de evenimente în care sunt implicate substanţe periculoase, produse pe
amplasamentul unor obiective - sursă de risc chimic, incendiu, explozii şi poluări.
Planul are la bază identificarea riscurilor potenţiale specifice, precum şi procedurile de
răspuns în vederea asigurării:
- informării oportune a titularilor de activităţi, angajaţilor, populaţiei şi autorităţilor publice
locale;
- pregătirii personalului cu funcţii de decizie, a angajaţilor şi a forţelor de intervenţie;
- intervenţiei de urgenţă, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, pentru prevenirea,
limitarea şi înlăturarea consecinţelor;
- refacerii şi reabilitării factorilor de mediu;
- reluării în condiţii normale a activităţilor de producţie.
Elaborarea planurilor de urgenţă internă se realizează de către titularii de activităţi cu pericol
potenţial de producere a unor evenimente generate de substanţe periculoase, în cantităţi egale sau
mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 95/2003.
Organul tehnic care coordonează elaborarea planului de urgenţă internă este compartimentul
de protecţie civilă.
Responsabilitatea actualizării planului de urgenţă internă revine inspectorului de protecţie
civilă al obiectivului, această activitate realizându-se anual sau ori de câte ori apar modificări,
astfel:
- schimbarea unor persoane cu responsabilităţi în schema generală de răspuns la urgenţe;
- schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc.;
- modificări în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale, cu acordul titularului de
activitate;
- modificări în programul de instruire-pregătire.
Revizuirea planului de urgenţă internă se realizează la intervale de cel mult 3 ani sau la
solicitarea autorităţilor teritoriale de protecţie civilă, pe baza modificărilor produse în:
- caracteristicile surselor de risc;
- structura economică a obiectivului;
- realizarea cooperării;
- concepţia aplicării planului.
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Planul de urgenţă internă va fi testat şi evaluat prin exerciţii organizate de către titularul
activităţii.
Evaluarea planului de urgenţă internă se realizează după executarea exerciţiilor prevăzute, pe
baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop.
Conţinutul planului de urgenţă internă:
► Copertă
► Pagină identică cu coperta
► Pagină cu aprobarea
► Pagină cu avizele
► Pagină cu distribuirea planului
► Pagină cu actualizările şi revizuirile
► Cuprins
► Generalităţi
► Informaţii despre obiectiv
► Identificarea şi clasificarea evenimentelor
► Clasificarea urgenţelor
► Notificarea, informarea şi alarmarea
► Declararea şi introducerea stării de urgenţă
► Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
► Comunicaţiile
► Logistica
► Monitorizarea factorilor de mediu
► Încetarea stării de urgenţă
► Comunicarea cu mass-media şi informarea publică
► Exersarea planului
12.3. Planul de urgenţă externă
Planul de urgenţă externă se elaborează în scopul planificării într-o concepţie unitară a
măsurilor necesare pentru protecţia vieţii, proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu din afara
amplasamentelor obiectivelor, în caz de accident major, în care sunt implicate substanţe
periculoase.
Planul de urgenţă externă urmăreşte:
 realizarea în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor şi
acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de accident major;
 reducerea impactului asupra sănătăţii populaţiei din jurul amplasamentului, calităţii
factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale;
 informarea şi alarmarea oportună a populaţiei;
 planificarea modalităţilor de evacuare a populaţiei expusă riscului în situaţii de
urgenţă;
 stabilirea procedurilor de acţiune a forţelor de intervenţie din afara amplasamentului.
Autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă elaborează planuri de urgenţă externă pentru
fiecare obiectiv cu pericol potenţial de producere a unor evenimente generate de substanţe
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periculoase, în cantităţi egale sau mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 95/2003.
Planurile de urgenţă externă se actualizează, prin grija autorităţii teritoriale de protecţie civilă,
anual sau ori de câte ori apar modificări în ceea ce priveşte:
a) componenţa schemei de organizare la urgenţă;
b) adresele, numerele de telefon, fax;
c) modificările în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale;
d) modificările în programul de instruire-pregătire.
Revizuirea planului de urgenţă externă se realizează la intervale de cel mult 3 ani, pe baza
modificărilor produse în:
- caracteristicile surselor de risc;
- realizarea cooperării;
- concepţia aplicării planului;
- structura aşezărilor umane din zonele de risc.
Planul de urgenţă externă va fi testat şi evaluat prin exerciţii şi aplicaţii organizate de
autorităţile teritoriale pentru protecţie civilă, pe baza unui grafic aprobat de prefectul judeţului.
Pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului cu atribuţii de decizie şi de intervenţie
vor fi organizate şi desfăşurate periodic mai multe tipuri de activităţi, astfel:
- exerciţii de simulare în centrul operaţional pentru situaţii de urgenţă;
- exerciţii cu scenarii de urgenţă pe amplasament;
- exerciţii cu scenarii de urgenţă în afara amplasamentului;
- antrenamente de specialitate la sală şi în teren;
- aplicaţii de specialitate.
Exerciţiile cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi
desfăşura cel puţin o dată la 3 ani şi vor fi, de regulă, corelate cu exerciţiile organizate de titularul
activităţii.
Evaluarea planului de urgenţă externă se realizează după executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor,
pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personalul special angrenat în acest scop, un
exemplar din raportul de evaluare fiind transmis la autoritatea centrală de protecţie civilă.
Conţinutul planului:
► Copertă
► Pagină identică cu coperta
► Pagină cu aprobarea
► Pagină cu avizele
► Pagină cu distribuirea planului
► Pagină cu actualizările şi revizuirile
► Cuprins
► Aprobarea, avizarea, actualizarea şi revizuirea planului
► Cadru general
► Organizarea centrului de coordonare a intervenţiei (CCI)
 Schema de organizare
 Tabel cu încadrarea funcţiilor din cadrul CCI
► Identificarea şi clasificarea evenimentelor
► Clasificarea urgenţelor
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► Notificarea, informarea şi alarmarea
► Declararea şi introducerea stării de urgenţă
► Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
 Proceduri specifice pentru fiecare forţă (formaţiune de intervenţie)
 Tabel sinteză al forţelor de intervenţie (la fel)
 Acţiuni pe termen lung
► Comunicaţiile
► Logistica
► Monitorizarea factorilor de mediu
► Încetarea stării de urgenţă
► Comunicarea cu mass-media şi informarea publică
► Exersarea planului
12.4. Importanţa elaborării planurilor de urgenţă internă şi a planurilor de urgenţă externă:
► Asigurarea unei interventii oportune si unitare;
► Controlul real al incidentelor incat sa se reduca la minimum efectele asupra sanatatii
populatie, mediului si bunurilor materiale;
► Inventarerea instalatiilor tehnologice de catre experti;
► Obligativitatea exersarii planurilor implica revizuirea si reactualizarea permanenta a
acestora.
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Recunoaşterea problemelor potenţiale
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Fig. 1. Etape ale răspunusului la urgenţe
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Perfecţionare
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Revizuire

Fig. 2. Piramida efortului în planificarea urgenţelor
Principalele componente informaţionale ale unui plan de răspuns la urgenţe
Responsabilităţi şi competenţe
A) Întocmire, revizuire, îmbunătăţirea planului
B) Coordonatorii răspunsului iniţial şi alternativ
C) Legătura cu serviciile comunitare de urg.
D) Legătura cu Industriile locale
E) Echipa de răspuns internă
F) Comunicarea cu mass-media
G) Program de pregătire a personalului
H) Verificarea instalaţiei
I) Evaluarea pericolului şi riscului intern
J) Managementul pierderilor materiale peric.
K) Legături cu antreprenori pt. servicii spec.
L) Întreţinerea documentaţiilor
M) Organizaţii de răspuns la urgenţe
Evaluarea riscului
Depozite de substanţe chimice periculoase, energie, materiale şi condiţii
Schema cu date despre securitatea materialelor / alte specificaţii
Pericole şi riscuri ale instalaţiei asociate mediului
Pericole şi riscuri asociate cu operaţiunile din afara locaţiei
Procesul (circuitul) produselor secundare
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Conţinutul pericolelor şi riscurilor: tipul, ţinta probabilă din rândul populaţiei, ţinta probabilă în
resursele de mediu, strategii de management
► Situaţii de urgenţă reale. Proceduri de notificare ( înştiinţare )
 Înştiinţarea coordonatorului şi echipei de răspuns la urgenţe
 Activarea semnalului de evacuare
 Înştiinţarea serviciilor comunitare ( pompieri, poliţie, servicii medicale de urgenţă)
 Înştiinţarea altor persoane şi utilaje/instalaţii/locaţii posibil a fi afectate
 Înştiinţarea antreprenorilor ( penru rezervele şi echipamentele de urgenţă )
 Înştiinţarea partenerilor de asistenţă mutuală
► Situaţii de urgenţă reale. Proceduri de evacuare
 Căi de evacuare de bază şi de rezervă
 Locaţia punctelor alternative de întâlnire
 Cerinţele comunicaţiilor ( nevoi de comunicare )
 Monitorizarea personalului pe timpul evacuării şi punctele de întîlnire
 Decontaminarea şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă
 Adăpostirea temporară / cazarea
 Activităţi post evacuare
Antrenarea
Cerinţe generale pentru întregul personal
Întreţinerea echipamentelor şi mod de comportare
Proceduri de raportare
Echipamente de înştiinşare alarmare
Riscuri chimice
Alte riscuri
Proceduri de evacuare
Cerinţe adiţionale pentru echipa internă de răspuns
Folosirea şi întreţinerea echipamentelor de prevenire şi stingere a incendiilor
Folosirea şi întreţinerea hainelor şi echipamentelor de protecţie
Proceduri de decontaminare
Folosirea şi întreţinerea echipamentelor de monitorizare
Folosirea şi întreţinerea echipamentelor de comunicaţii
Echipamente adecvate pentru procedurile de pornire şi oprire a instalaţiei
Salvare din spaţii închise
Prim ajutor şi resuscitare cardiovasculară
Elemente programatice
► Frecvenţa şi nivelul pregătirii
► Exerciţii anunţate şi neanunţate
► Antrenamente comune cu serviciile comunitare
Anexe
► Inventarul chimic
► Planul general al utilajului şi mediului
► Planurile de dispunere
► Locaţia pierderilor (emanaţiilor) periculoase şi alte riscuri
► Locaţia hidranţilor şi extinctoarelor
► Graficul pregătirii personalului intern
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► Evaluarea pregătirii
ATENŢIE
► Un plan de răspuns la urgenţe este bun în măsura în care pregătirea personalului care pune în
aplicare planul este bună.
► O criză cere acţiune imediată, premeditată, pregătită şi verificată anterior, o criză nu este un
moment potrivit pentru a citi un manual.

Rezumat: În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 647 din
16 mai 2005 se întocmesc următoarele tipuri de planuri de urgenţă în
caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase:
- plan de urgenţă internă;
- plan de urgenţă externă.
Aceste planuri de urgenţă se adaptează în funcţie de specificul fiecărui
obiectiv, de tipurile de accidente potenţiale, de felul şi de cantităţile
substanţelor periculoase, de organizarea administrativ-teritorială şi de
condiţiile de mediu.
Principalele tipuri de evenimente în care sunt implicate substanţe
periculoase, pentru care se întocmesc planuri de urgenţă, sunt:
- emisii de substanţe periculoase;
- avarii;
- accidente chimice majore;
- incendii;
- explozii.

De reţinut

Întrebări de verificare:
1. Care sunt diferenţele între un plan de urgenţă intern şi un plan de
urgenţă extern?
2. Care este scopul elaborării planului de urgenţă internă? Dar externă?
Test

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 47/242

Literatură suplimentară
Ozunu, A., Senzaconi, F., Botezan, C., Ştefǎnescu, L., Nour, E., and Balcu, C., 2011,
Investigations on natural hazards which trigger technological disasters in Romania, Nat. Hazards
Earth Syst. Sci., 11, 1319-1325, doi:10.5194/nhess-11-1319-2011
Ozunu, Al., 2013, Seveso Directives – Historical Background and Current Situation (Directivele
Seveso – istoric şi actualitate) - in English and Romanian, Environmental Engineering and
Sustainable Development Entrepreneurship (Ingineria Mediului şi Antreprenoriatul Dezvoltării
Durabile), Vol. 2, No. 4 (2013), 9-18
Török, Z., Ajtai N., Ozunu A., 2011, Aplicaţii de calcul pentru evaluarea riscului producerii
accidentelor industriale majore ce implică substanţe periculoase, Editura EFES, Cluj-Napoca, P.
117
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CAPITOLUL 13.
ASPECTE ACTUALE PRIVIND SITUAŢIA PREGĂTIRII POPULAŢIEI ÎN DOMENIUL
SIGURANŢEI TEHNOLOGICE

13.1. Comunicarea în situaţii de urgenţă

Definiţii
Comunicarea în situaţii de urgenţă desemnează acea activitate prin care se oferă publicului
informaţii oportune, exacte şi actualizate despre cauza şi starea de urgenţă, acţiunile de protecţie
întreprinse pentru a asigura protecţia individului, a sănătăţii, a proprietăţii şi a mediului.
Principii:
• Transmiterea oportună către public şi către reprezentanţii mass-media a informaţiilor
necesare realizării unui management eficient al consecinţelor;
• Oferirea de răspunsuri complete întrebărilor puse de reprezentanţii mass-media sau de alte
categorii de public, pe măsură ce informaţiile transmise pot fi verificate;
• “O singură voce” – asigurarea unităţii de mesaj la toate nivelele implicate şi în structura
campaniei ca întreg.
Comunicarea în caz de situaţii de urgenţă se face către mai multe categorii de public ţintă.
Mesajul trimis variază în funcţie de aceste tipuri de public. Astfel, mesajul trimis către populaţia
afectată poate fi unul de alarmare, evacuare, informare pe măsuri de protecţie. Aceleaşi tipuri de
mesaje sunt trimise şi populaţiei posibil să fie afectate. O categorie aparte de public ţintă este
reprezentată de mass-media. În principal, mesajul către mass-media trebuie să fie unul de informare
asupra măsurilor de protecţie, cauzele accidentului şi măsurilor de intervenţie luate. În afara acestor
grupuri, comunicarea în situaţii de urgenţă se face şi cu organizaţii non-guvernamentale, Crucea
Roşie, biserica şi organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniu.
Comunicarea riscului reprezintă un concept larg vehiculat în prezent în legătură cu diferite
situaţii limită – hazarduri naturale, accidente tehnologice, epidemii infecţioase, aditivi alimentari,
etc.–, şi având grupuri ţintă dintre cele mai variate: angajaţii, cetăţenii unei comunităţi, gospodăriile,
grupurile minoritare, autorităţile, instituţiile private, regiunile şi statele învecinate, ş.a.m.d.
În ultimii zece ani s-a văzut o clară recunoaştere, din motive practice, politice şi etice, a
faptului că implicarea “publicului” în reglementarea hazardelor majore este foarte importantă. Cei
expuşi la risc, “de după gard” nu trebuie să ştie numai cum să se protejeze cel mai bine în caz de
accident, ci şi să ştie că sunt expuşi riscului şi că reprezintă o potenţială voce puternică într-o
societate conştientă tot mai mult de existenţa riscului, şi de distribuţia sa spaţială şi socială.
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Experienţa dureroasă a celor aflaţi de partea sceptică, neîncrezătoare a răspunsului public la
riscurile de mediu, de sănătate şi de hrană a demonstrat că este imposibilă ascunderea problemelor
faţă de oamenii expuşi riscului; ignorarea necesităţii de a avea acceptul public al operaţiilor
periculoase; sau simpla înlăturare a părerilor publice pe motiv că sunt prost direcţionate, iraţionale
şi prost informate (Sadar, 1999).
Se observă faptul că cei implicaţi direct folosesc o gamă largă de informaţii şi cunoştinţe
când au vorbit despre amplasamentul din vecinătate, şi o diversitate mare de resurse în construirea
argumentelor despre risc, semnificaţia şi managementul lui. Natura şi conţinutul acestor comunicări
variază substanţial între amplasamentele cu hazarduri majore diferite, care în afară de potenţialul lor
comun de accidente, prezintă diferite caracteristici funcţionale şi fizice (Walker, 1999). Unii
operatori sunt angajatori locali majori, fapt ce conduce la multă informaţii legate de activităţile
obiectivului, în timp ce alţii angajează puţini localnici, astfel apărând o “distanţă” mai mare între
comunitate şi companie.
Aceste puncte diferite, combinate, au dus la concluzia că pentru comunicarea riscurilor
există o istorie, un context, cunoştinţe existente şi îngrijorări şi un set de relaţii preexistente în care
activităţile de comunicare a riscului sunt receptate şi interpretate. Acest context variază în
amplasamente cu hazard major şi este subiectul schimbărilor în timp. Este de asemenea evident că
acolo unde a avut loc o comunicare a riscului informal, ea descrie foarte puţin dovezile de care se
folosesc oamenii pentru a prezenta riscurile şi managementul lor.
Experţii din domeniul comunicării riscului au demonstrat faptul că o comunicare slabă a
riscului poate avea consecinţe foarte grave: pierderea încrederii publicului şi a presei faţă de
compania implicată şi faţă de autorităţile implicate; pierderea credibilităţii în coordonatori şi în
organizaţiile care răspund la urgenţe; confuzie în răspunsul la urgenţe; atacuri posibile la siguranţa
echipei la răspuns la urgenţe etc. (Covello, 1992).
Pe de altă parte, un plan de comunicare a riscului eficient va ajuta la asigurarea siguranţei şi
a sănătăţii personalului, populaţiei şi a mediului înconjurător şi va păstra totodată integritatea
economică a companiei şi va facilita operaţiile din timpul situaţiilor de urgenţă.
Comunicarea riscului şi participarea publică sunt reglementate pe baza cerinţelor Directivei
96/Seveso II, amendată recent prin Seveso III (Directiva 2003/105/EC), şi aplicabilă pe teritoriul
României în baza HG 95/2003 - privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente
majore în care sunt implicate substanţe periculoase, termenul final negociat cu UE pentru alinierea
industriei româneşti la prevederile legislative fiind anul 2008.
Obligaţiile operatorilor instalaţiilor industriale ce prezintă hazarduri majore prevăd
adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor asupra
mediului şi a populaţiei în cazul producerii lor. Aceste obligaţii pot fi îndeplinite prin acţiunile
operatorilor industriali în 2 direcţii principale:
• asupra propriilor angajaţi – instruire privind necesitatea comunicării riscurilor, modalităţi
de comunicare pentru situaţii specifice, simulări şi exerciţii practice, educarea privind
importanţa comunicării; aceste măsuri au impact indirect şi asupra comunităţii, angajaţii
provenind în mare parte din rândul populaţiei locale
• asupra comunităţii – prin prezentarea de rapoarte informaţionale în forma impusă de
reglementările legislative, prin activităţi de marketing focalizat pe aspectele de mediu ale
propriilor activităţi
Necesitatea “includerii publicului” a fost recunoscută de Directiva Seveso II în moduri
diferite. Directiva Seveso iniţială şi evoluţia tot mai largă a relaţiilor dintre guvern, ramurile
industriale şi public în ceea ce priveşte managementul riscului a oferit primele informaţii conţinute
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de Directiva Seveso II. De fapt, partea din Seveso II care priveşte publicul are ca idei principale
“nevoia de a şti”, comunicarea acţiunilor de urgenţă – dar şi “dreptul de a şti”, accesul la informaţii
şi dreptul de participare la luarea deciziilor şi planificare.
Informaţia de mediu circulă în România în forma prevăzută prin reglementările legislative
nou apărute. Legislaţia specifică din domeniul informării publicului cu scopul asigurării dreptului
populaţiei la cunoaştere şi pentru stimularea participării publice în problemele de mediu, constă din:
o Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi H.G. nr.
123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi
o H.G. nr. 1115/2002 privind accesul liber la informaţia privind mediul
o Ordinul nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la
activitatea de protecţie a mediului de către agenţii economici cu activitate industrială
o Ordinul MAPM nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi
furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru
protecţia mediului
o Legea nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la
informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme
de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
o Legea nr.182/2002, privind protecţia informaţiilor clasificate
o OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, care intră în vigoare în 30.01.2006 şi
abrogă Legea 137/1995 privind protecţia mediului şi modificările ulterioare ale
acesteia.
Directiva Seveso a constituit un cadru reglementativ cuprinzător care a indus dezvoltarea
transparenţei şi a flexibilităţii în oglindirea activităţilor industriale cu impact asupra mediului.
Principiile impuse şi revizuite privind comunicarea riscului şi asigurarea dreptului de cunoaştere în
rândul populaţiei, au condus în timp la noi arii de comunicare privind impactul industrial, asigurând
orientarea pe principii moderne a managementului sectoarelor industriale, prin: raportarea de
mediu, sistemele de management al siguranţei, instrumentele de comunicare şi mecanismele de
implicare activă a publicului în deciziile majore legate de modificările amplasamentelor industriale.
În România, Directiva Seveso II a fost transpusă prin Decizia Guvernului 95/2003, intrată în
aplicare în august 2003. Directiva Seveso II stabileşte două clase de risc (major şi minor) pentru
unităţile industriale care folosesc sau depozitează substanţe periculoase. În România există 333 de
obiective industriale care se încadrează în această directivă (245 în categoria celor cu risc major şi
88 cu risc minor). Pentru aceste amplasamente, în anexa 5 din HG 95/2003 există datele şi
informaţiile care trebuie incluse în planurile de urgenţă.
Acestea sunt:
1. Planurile de urgenţă internă
a) Numele şi funcţiile persoanelor autorizate să declanşeze proceduri de urgenţă şi persoana
responsabilă pentru coordonarea acţiunii locale de rezolvare a situaţiei.
b) Numele şi funcţia persoanei care are responsabilitatea de a menţine legătura cu autoritatea
responsabilă pentru elaborarea şi aplicarea planului de urgenţă externă.
c) În cazul condiţiilor sau al evenimentelor previzibile care ar putea avea o contribuţie semnificativă
la declanşarea unui accident major, o descriere a acţiunilor care trebuie întreprinse pentru a menţine
sub control aceste condiţii sau evenimente şi pentru a limita consecinţele acestora, inclusiv o
descriere a echipamentului de protecţie şi a resurselor disponibile.
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d) Măsuri în vederea limitării riscurilor pentru persoanele aflate în obiectiv, inclusiv informaţii
despre modul în care se realizează avertizarea acestora, precum şi despre acţiunile pe care aceste
persoane trebuie să le întreprindă când primesc un avertisment.
e) Măsuri pentru transmiterea unui avertisment rapid cu privire la incident autorităţii responsabile
pentru declanşarea planului de urgenţă externă, tipul de informaţii care trebuie cuprinse în
avertismentul iniţial şi măsurile pentru furnizarea unor informaţii mai detaliate de îndată ce acestea
devin disponibile.
f) Măsuri pentru pregătirea personalului în privinţa sarcinilor pe care va trebui să le îndeplinească
şi, unde este necesar, pentru coordonarea cu serviciile de urgenţă din exterior.
g) Măsuri pentru acordarea de ajutor prin acţiuni externe.
2. Planurile de urgenţă externă
a) Numele şi funcţiile persoanelor autorizate să declanşeze proceduri de urgenţă şi persoanele
autorizate pentru coordonarea acţiunii externe de rezolvare a situaţiei.
b) Măsuri pentru primirea unor avertismente rapide cu privire la incidente, precum şi pentru
procedurile de alertă şi de înştiinţare.
c) Măsuri pentru coordonarea resurselor necesare pentru punerea în aplicare a planului de urgenţă
externă.
d) Măsuri pentru acordarea de sprijin prin acţiuni interne.
e) Măsuri pentru acţiuni externe de rezolvare a situaţiei.
f) Măsuri pentru oferirea de informaţii specifice publicului, referitoare la accident şi la conduita pe
care trebuie să o adopte.
g) Măsuri pentru furnizarea de informaţii către serviciile de urgenţă ale altor state în cazul în care
survine un accident major cu posibile consecinţe transfrontieră.
Pentru protejarea populaţiei în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se realizează unele
activităţi de prevenire, sau, după producerea situaţiei, de restabilire. Toate aceste activităţi şi
strategii sunt integrate într-un cadru mai larg şi mai elaborat, aşa-numitul management al
urgenţelor. Activităţile care fac parte din sistemul de management al urgenţelor sunt îndreptate spre
un grup ţintă al populaţiei, care le primeşte eficient şi la timp. După identificarea grupurilor ţintă, se
identifică şi necesităţile acestora, pentru a se putea crea serviciile necesare pentru îndeplinirea
acestor nevoi. De fapt, problema cea mai importantă cu care se confruntă managementul urgenţelor
este elaborarea unei strategii care să cuprindă serviciile şi activităţile necesare pentru îndeplinirea
necesităţilor în situaţii de urgenţă într-un mod cât mai eficient. Această problemă se rezolvă în
practică prin multi-disciplinaritate şi colaborare între cât mai mulţi factori implicaţi.
Comunitatea, definită ca loc, populaţie, viaţă economică şi socială, este în prezent din ce in
ce mai mult privită ca parte fundamentală a structurii de management al urgenţelor (Bâldea, 2006).
Această nouă definiţie, precum şi cunoştinţele actualizate despre natura fenomenelor au dus la
creşterea siguranţei publice, datorită dezvoltării de noi şi eficiente strategii şi acţiuni în domeniul
prevenirii, răspunsului sau restabilirii situaţiilor de urgenţă.
Pentru managementul urgenţelor este foarte importantă cunoaşterea detaliilor legate de
impactul hazardelor, forma, frecvenţa, natura sau locaţia lor, precum şi relaţiile dintre factorii
sociali, politici şi de mediu. Programele de prevenire sau de reconstrucţie după o situaţie de urgenţă
devin mai eficiente după înţelegerea acestor relaţii şi a cunoştinţelor despre hazarde. În interiorul
comunităţii, trebuie cunoscut rolul fiecărui membru în contextul managementul urgenţelor.
Pentru o mai mare eficacitate a planificării răspunsului la urgenţe, teoriile şi capacităţile din
acest domeniu sunt sprijinite de noţiunile şi activităţile din cadrul managementului riscului. Această
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întrepătrundere a dus la creşterea gradului de siguranţă publică, în principal datorită definirii şi
implementării priorităţilor. Managementul riscului schimbă focalizarea pe un singur hazard cu o
abordare multidisciplinară pe mai multe direcţii:
- contextul social, politic şi de mediu în care hazardele îşi fac apariţia;
- valorile şi principiile care ghidează procesul decizional;
- riscul ca şi consecinţele potenţiale pentru populaţia ţintă;
- spectrul de opţiuni utilizate în tratarea riscului;
- procesul de selectare, implementare şi monitorizare;
- măsurile de prevenire a riscului. (Bâldea, 2006).
13.2. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă
La nivel naţional, sunt implementate activităţi specifice, măsuri organizatorice, tehnice,
operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate şi organizate în scopul prevenirii
şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi implicit al
mediului, împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă.
Există patru categorii de structuri sociale care sunt vizate de acest tip de instructaj: populaţia
inactivă, salariaţii, serviciile de protecţie profesioniste, conducerea din serviciile de intervenţie dar
şi personalul de specialitate din aceste structuri (Legea nr. 481/2004).
Pregătirea se referă la cunoaşterea şi însuşirea metodelor de intervenţie în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă având ca finalitate protecţia populaţiei, a mediului şi a bunurilor materiale. O
altă componentă o reprezintă şi pregătirea pentru prevenirea acestui gen de situaţii. Pregătirea sau
educaţia se realizează în mod sistematic în vederea însuşirii unor deprinderi fizice şi intelectuale.
Educaţia poate fi formală, atunci când se realizează în mediu instituţionalizat, sau poate fi
informală, atunci când se realizează în mediu neoficial, opţional sau facultativ.
Aceste stadii de pregătire se realizează la toate nivelele administrative, fiind prevăzute
măsuri de prevenire şi combatere sau diminuare a situaţiilor de urgenţă produse de cauze fortuite
sau situaţii cauzate de stări conflictuale.
a) Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivel judeţean
La nivel judeţean pregătirea pentru situaţii de urgenţă se desfăşoară în cadrul unui instructaj
semestrial cu durata de 2-3 ore, condus de preşedintele comitetului. Mai precizăm că personalul
operativ va face obiectul unui instructaj în care sunt incluse antrenamente practice ce se desfăşoară
anual. La nivel judeţean se organizează mai multe tipuri de pregătire în funcţie de participanţii la
managementul situaţiilor de urgenţă. Se desfăşoară o convocare anuală pentru operatorii economici
şi cei ai instituţiilor publice ce durează 6 ore.
Preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă din localităţi şi şefii centrelor operative
temporale din comune sunt instruiţi anual în 4 ore de pregătire.
Se mai desfăşoară un instructaj de 2-3 ore cu şefii centrelor operative cu activitate temporală
de la municipii şi oraşe, personalul de specialitate de la serviciile publice desconcentrate de la nivel
judeţean, din subordinea ministerelor, instituţiilor publice centrale, regiilor autonome şi companiilor
naţionale dar şi cu personalul de specialitate al agenţilor economici. Pregătirea lor se realizează
ţinând cont de nivelul riscului activităţilor pe care le desfăşoară, toate instituţiile fiind clasificate în
primă fază după acest criteriu al riscului.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 53/242

b) Planificarea şi pregătirea la nivel local
Comitetele pentru situaţii de urgenţă de la municipii, oraşe şi comune vor organiza o
convocare pentru pregătire în fiecare an cu durata de 6 ore cu conducătorii operatorilor economici şi
instituţiilor publice. Un instructaj de 2-3 ore desfăşurat semestrial, va fi pregătit pentru membrii
comitetelor pentru situaţii de urgenţă în cadrul şedinţelor ordinare. Similar pregătirii de la nivel
judeţean, personalul operativ va fi pregătit în cadrul unui antrenament de specialitate, desfăşurat
anual, pe parcursul a 2 – 4 ore. De asemenea, un instructaj de pregătire semestrial, cu durata de 2 –
4 ore îi va implica pe şefii serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă.
c) Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul instituţiilor publice şi operatorilor economici
La nivelul firmelor şi al instituţiilor publice, Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor
712/2005, modificat şi completat prin O.M.A.I. 786/2005 reglementează instruirea salariaţilor. În
plus faţă de această pregătire generală, personalul celulelor de urgenţă din fiecare unitate urmează
un antrenament de specialitate, condus de conducătorii instituţiei.
Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în
ceea ce priveşte durata, forma şi modalităţile de pregătire sunt stabilite de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării. Activităţile de pregătire se realizează în afara celor şcolare, iar durata şi tematica sunt
diferite în funcţie de ciclul de învăţământ în care se află. Pregătirile cuprind atât activităţi teoretice,
cât şi antrenamente practice.
Antrenamentele practice cuprind aplicaţii, exerciţii şi concursuri. Aplicaţiile sunt organizate
de minister, de judeţ sau de municipiul Bucureşti şi de oraş. Exerciţiile pot fi generale, atunci când
participă întreaga populaţie sau serviciile de urgenţă şi sunt efectuate periodic sau specifice, în
funcţie de amplasamentul vizat: la baraje hidrotehnice, la sursele potenţiale de risc nuclear, chimic
şi biologic, la staţiile de control a radioactivităţii mediului înconjurător, la laboratoarele de igiena
radiaţiilor şi la orice amplasament – sursă potenţială de accident sau poluare cu substanţe
periculoase. Concursurile se organizează pentru a implica elevii în activităţile de prevenire a
situaţiilor de urgenţă şi pentru a-i pregăti în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor.
Salariaţii firmelor private şi ai instituţiilor publice sunt pregătiţi în domeniul protecţiei civile
la angajare şi periodic conform Ordinului 712/2005. Aici se stipulează mai multe categorii de
instructaje:
 Instructajul introductiv general;
 Instructajul specific locului de muncă;
 Instructajul periodic;
 Instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
 Instructajul special pentru lucrări periculoase;
 Instructajul la recalificarea profesională;
 Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituţiei.
Această instruire este obligatorie şi se realizează periodic, în funcţie de reglementările
stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
Activitatea de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă este sprijinită de diferite mijloace:
vizuale: afişe, broşuri, panouri, inscripţii, grafice, machete; audiovizuale: filme de scurt metraj,
proiecţii; auditive: conferinţe, aplicaţii, demonstraţii; practic – aplicative: exerciţii, aplicaţii,
demonstraţii, antrenamente etc.
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Instructajele pentru protecţie civilă se bazează pe existenţa unor proceduri întocmite de
personalul desemnat şi aprobate de conducătorul agentului economic. Conducătorul stabileşte de
asemenea şi personalul care urmează a efectua pregătirea, durata instructajului, în funcţie de
specificul activităţilor desfăşurate pe amplasament şi asigură resursele materiale şi documentare
necesare pentru realizarea activităţii.
Baza materială şi documentară necesară pentru desfăşurarea şi verificarea instructajelor
cuprinde legislaţia specifică în vigoare, manuale şi cursuri de specialitate, standarde, cărţi, broşuri,
filme, afişe, panouri etc.
d) Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ
La nivelul instituţiilor de învăţământ, toate caracteristicile pregătirii pentru situaţiile de
urgenţă (durată, formă de pregătire, conţinut) se stabilesc pe baza unui protocol încheiat între
Ministerul Educaţiei şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Ele sunt cuprinse în
activităţile extraşcolare, dar şi în cadrul programelor şcolare. Obiectivul acestor pregătiri este
formarea unor comportamente corespunzătoare care să asigure protecţia în cazul producerii unor
situaţii de urgenţă.
Conţinutul şi durata activităţilor de pregătire sunt stabilite în funcţie de vârsta şi nivelul de
pregătire al elevilor. Astfel, preşcolarii sunt pregătiţi prin intermediul unor activităţi aplicative, cu
durata de 30 min – 1 oră (antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire în funcţie de
riscul la care sunt expuşi). Tematica cuprinde cunoştinţe referitoare la modul de comportare în caz
de incendiu sau alt dezastru natural sau antropic (cutremur, alunecări de teren, poluare accidentală,
muniţie neexplodată), la modul de comportare după producerea unei situaţii de urgenţă. De
asemenea, copiii vor învăţa să folosească numărul de urgenţă 112.
În ceea ce priveşte elevii, pregătirea lor se face semestrial, prin intermediul antrenamentelor
de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim-ajutor etc.. Cunoştinţele însuşite conţin acum
informaţii mai detaliate despre toate tipurile de dezastre, de efectele acestora asupra populaţiei şi
mediului înconjurător. De asemenea, elevii de la licee şi şcolile profesionale îşi însuşesc cunoştinţe
şi legate de acordarea primului ajutor.
Toţi elevii vor dobândi cunoştinţe despre modul de comportare în timpul şi după producerea
unei situaţii de urgenţă, fie ea dezastru natural sau tehnologic.
Exerciţiile şi aplicaţiile de protecţie civilă se desfăşoară conform reglementărilor în vigoare
şi urmăresc îndeplinirea scopurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în cazul producerii unei
situaţii de urgenţă. Pentru desfăşurarea acestor exerciţii se aleg locaţii cât mai apropiate de situaţiile
reale. Înainte de desfăşurarea propriu-zisă, se alege tema situaţiei, participanţii, scopurile şi
logistica. Se face un calcul aproximativ al materialelor şi mijloacelor tehnice necesare, se constituie
conducerea aplicaţiei şi se elaborează documentele aplicaţiei. Sistemele de înştiinţare – alarmare a
populaţiei sunt pregătite, iar participanţii sunt verificaţi din punct de vedere al pregătirii.
e) Pregătirea reprezentanţilor administraţiei publice locale
Pregătirea organelor administraţiei publice se execută în centrele zonale de pregătire pentru
protecţie civilă. Iniţial, acestea au funcţionat în judeţele Bacău, Cluj, Dolj, neavând o structură
proprie, cursurile fiind predate de către ofiţeri ai inspectoratelor de protecţie civilă judeţene. În anul
1995 apare Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea
activităţii de pregătire în domeniul apărării civile. Prin această ordonanţă se stabilesc sediile
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centrelor zonale în municipiul Bacău, municipiul Cluj-Napoca şi municipiul Craiova, având o
structură şi dotare proprie. Fiecărui centru îi sunt repartizate între 14 şi 15 judeţe executând
pregătirea personalului cu funcţii de conducere şi responsabilităţi din compunerea comitetelor
locale pentru situaţii de urgenţă, din administraţia publică locală din judeţele arondate.
Categoriile de personal prevăzute a urma cursul sunt:
prefecţi şi subprefecţi;
preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene;
secretarii generali ai judeţelor;
primari, viceprimari şi secretari ai municipiilor şi oraşelor;
primari, viceprimari şi secretari ai comunelor.
Structura seriilor şi perioadele de pregătire se stabilesc, de comun acord, de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor la propunerea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, durata
unei serii fiind de cinci zile (OMAI nr. 673/2008).
Pregătirea în cadrul centrului este structurată în funcţie de personalul participant la cursuri şi
de nivelul de competenţă decizional al acestuia; abordându-se tematici diverse conform programei
analitice aprobate: de la prezentarea Sistemului de management pentru situaţii de urgenţă, modul de
organizare, dotare şi atribuţiile componentelor acestuia, la prezentarea diverselor tipuri de riscuri, la
modalităţile de gestionare a acestora, modul de întocmire a planurilor de apărare, studii de caz.
13.3. Strategia Naţională de Comunicare şi Informare Publică pentru Situaţii de Urgenţă
În anul 2008, în cadrul campaniei naţionale de educare şi informare publică pentru situaţii
de urgenţă organizată de Ministerul Administraţiei şi Internelor a fost elaborată strategia naţională
de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă. Strategia a avut la bază analiza
nivelului de informare a publicului, analiza hazardurilor din România şi a factorilor de risc, analiza
modului de comunicare a instituţiilor şi autorităţilor locale şi analiza modului de informare a
populaţiei pentru situaţii de urgenţă şi analiza instituţională a Sistemului Naţional de Management
al Situaţiilor de Urgenţă (HG 548/2008).
Strategia cuprinde responsabilităţile tuturor părţilor implicate în informarea înainte, în
timpul şi după producerea situaţiei de urgenţă. De asemenea, sunt enumerate informaţiile care
trebuie oferite publicului pentru fiecare tip de situaţie de urgenţă. Există informaţii specifice, pentru
fiecare tip de situaţie de urgenţă, cum ar fi:
pentru inundaţii – respectarea regimului silvic, interzicerea depozitării în albiile cursurilor de
apă a gunoaielor şi resturilor, asigurarea locuinţelor împotriva inundaţiilor, cunoaşterea
semnificaţiei codurilor de culoare meteorologice folosite de autorităţi pentru definirea
nivelului de urgenţă: roşu, portocaliu, galben şi verde;
pentru alunecările de teren – cunoaşterea zonelor de risc şi hazard pentru a se evita amplasarea
construcţiilor sau desfăşurarea activităţilor umane, cunoaşterea şi respectarea normelor de
construire pentru a asigura rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor;
pentru cutremure – importanţa executării la timp a reparaţiilor şi a lucrărilor de consolidare a
clădirilor, asigurarea pieselor mari de mobilier, importanţa existenţei unui stingător de
incendiu, închiderea surselor de gaz etc.;
accidente tehnologice – consecinţele contaminării/intoxicării organismului, simptomele
intoxicării/contaminării, mijloacele de protecţie a apei, alimentelor şi furajelor, mijloacele
de protecţie individuală şi de acţiune pentru protecţia persoanelor;
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epidemiile sau pandemiile naturale – informaţii privind stocurile de vaccinuri sau tratamente,
informaţii privind măsurile de igienă şi control al infecţiei;
canicula – măsurile recomandate pentru prevenirea şi reducerea efectelor caniculei, măsurile
pe care trebuie să le ia angajatorii pe timpul caniculei.
De asemenea, există o serie de informaţii comune tuturor tipurilor de situaţii de urgenţă:
regulile de evacuare, comportamentul în adăposturi sau în locurile special amenajate, acordarea
primului ajutor etc.
-

13.4. Organizarea acţiunilor de voluntariat
Societatea civilă este constituită atât din populaţie în ansamblul ei, cât şi din unele
componente specifice reprezentative, prin care anumite interese şi caracteristici socio-umane sunt
apărate, promovate şi dezvoltate în relaţiile cu puterea /administraţia publică şi ceilalţi factori locali,
naţionali şi internaţionali de natură politică, socială, economică şi de mediu, care pot influenţa
situaţia unor părţi din comunităţile umane.
În categoria componentelor tipice se înscriu:
 organizaţiile/asociaţiile care reprezintă direct unele comunităţi, la nivelul locuitorilor din
clădire, ansambluri, cartiere, localităţi, judeţe, zone;
 organizaţiile neguvernamentale pe domenii specifice (asociaţii, societăţii, fundaţii)
 bisericile de diferite denominaţiuni, sectele şi grupările religioase recunoscute;
 organizaţiile de voluntari pe cartiere, blocuri, localităţi, afiliate sau nu unor instituţii publice
sau comunitare;
 mass-media.
Organizaţiile neguvernamentale care pot fi implicate în educarea populaţiei şi pregătirea în
caz de situaţii de urgenţă şi dezastre sunt:
 Societatea Naţională de Cruce Roşie, Societăţile profesionale şi cele pentru copii, tineret,
femei;
 Fundaţiile naţionale şi internaţionale cu rol filantropic, de asistenţă medicală, pentru
handicapaţi, copii, tineret, femei, bătrâni, privind prevenirea dezastrelor;
 Asociaţiile profesionale şi de altă natură din domeniile ingineriei civile, prevenirii
dezastrelor, religios, asociaţiile pentru copii, tineret, femei;
 Organizaţiile de voluntari pe diferite domenii (social, medical-sanitar, filantropic),
organizaţiile de ajutor mutual;
Formele concrete în care ONG pot participa la educarea populaţiei pentru pregătirea pentru
situaţii de urgenţă şi dezastre sunt:
 în etapa predezastru:
o sponsorizarea, tipărirea/realizarea şi difuzarea/explicarea unor materiale elaborate de
specialişti;
o prezentarea de conferinţe pentru grupuri de locuitori;
o sponsorizarea şi/sau explicarea şi exersarea unor modalităţi tipice de protecţie a
diferitelor categorii ale populaţiei;
o cunoaşterea hazardurilor locale şi elementelor expuse în fiecare localitate;
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o convingerea unor locuitori, grupuri de locuitori sau a unor organe ale administraţiei
publice locale privind măsurile care se impun în unele cazuri grave de hazarduri în zone
dens populate;
o stabilirea unui sistem de comunicare şi asistenţă în caz de dezastre, cunoscut de
populaţie, prin liderii/responsabilii de bloc/cartier;
o participarea la implementarea programelor de reabilitate antisesimică preventivă,
naţionale sau internaţionale în localitate şi/sau zonă.


în etapa post-dezastru:
o informarea populaţiei cu privire la efectele reale ale evenimentului produs, fără a
ascunde părţile grave, dar controlând modul de exprimare pentru a nu produce efecte de
panică şi deznădejde;
o participarea la distribuirea echitabilă a ajutoarelor către cei afectaţi, sub formă directă
material (financiară, juridică psihologică, religioasă) după caz;
o asistenţa juridică pentru formalităţi de solicitare a ajutoarelor, compensaţiilor, locuinţei
provizorii;
o utilizarea mass-media pentru informare corectă;
o antrenarea locuitorilor la acţiunile de ajutorare sau intervenţie locale, culegerea datelor
privind cutremurul sub coordonarea autorităţilor abilitate.



în etapa post-dezastru- pe termen mediu şi lung:
o sprijinirea cu informaţii legale şi financiare celor care intenţionează să solicite credite de
reconstrucţie;
o sprijinirea juridică şi financiară a grupurilor care intenţionează să formeze cooperative, de
ajutor mutual pentru reparaţii – consolidări – reconstrucţie;
o explicarea măsurilor şi legătura cu autorităţile în privinţa planurilor de reconstrucţie şi
reabilitare;
o exemplificarea măsurilor de protecţie, în comparaţie cu efectele dezastrului recent şi cazurile
cunoscute, locale, aspecte pozitive şi negative;
o participarea la implementarea programelor de reabilitare post-seismică, naţionale sau
internaţionale, în localitate sau zonă;
o participarea la activităţile de educaţie antiseismică şi exerciţiile periodice; în acest scop
ONG ar trebui să-şi organizeze centre comunitare pentru informare, instruire, educare şi
comunicare între diferitele categorii de populaţie şi pentru relaţia cu autorităţile în orice
aşezare;
o utilizarea mass-media pentru utilizarea unei categorii mari de populaţie cu privire la
problemele specifice apărării la dezastre în localitatea /zona în care locuiesc şi muncesc.

Voluntariatul în România se află în plină dezvoltare, începând să fie inclus şi în legislaţia
din diferite domenii, fiind valorizat ca şi experienţă la angajare, funcţionând ca o resursă de bază în
sectorul nonprofit.
Acţiunile de voluntariat din serviciile de urgenţă comunitar de tip voluntar sunt reglementate
în baza:
 Hotărâre nr. 1579 / 8.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenţă voluntare
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Ordin nr. 504 / 28.09.2004 privind caracterul voluntar al standardelor menţionate în
unele reglementări emise de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Ordin nr. 1349 / 21.10.2004 privind caracterul voluntar al standardelor menţionate în
Normele generale de protecţie a muncii
Ordin nr. 532 / 11.10.2004 privind caracterul voluntar al standardelor menţionate în
Normele generale de protecţie a muncii

Definiţii
Voluntariatul reprezintă activitatea depusă benevol de persoane fizice în interes public în
cadrul serviciilor publice de urgenţă voluntare, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul
juridic de muncă. Voluntariatul este constituit, potrivit legii, de către consiliul local prin intermediul
serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Principiile care stau la baza exercitării voluntariatului în serviciile de urgenţă sunt:
o implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
o selecţionarea voluntarilor, fără discriminări, pe baza egalităţii de şanse;
o participarea ca voluntar numai pe baza consimţământului scris, exprimat prin
semnarea contractului de voluntariat;
o încadrarea şi promovarea voluntarului conform pregătirii şi, respectiv, rezultatelor
obţinute în cadrul serviciului de urgenţă voluntar;
o asumarea liber consimţită de către voluntar a suportării riscurilor pe care le
presupune activitatea în serviciul de urgenţă voluntar.
Încadrarea în serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă aduce voluntarului drepturi
consimţite în normele româneşti. Acesta poate să beneficieze de avantaje mult mai mari în cazul în
care acţiunile voluntare şi mecanismul voluntariatului funcţionează la parametri normali în
România. Prin legile existente, dreptul de a acţiona ca şi voluntar în cadrul serviciului comunitar
pentru situaţii de urgenţă favorizează persoanele care au satisfăcut serviciul militar în termen sau cu
termen redus, în specialităţile: pompieri, protecţie civilă, geniu, transmisiuni, chimie, medicină,
marină şi pe cei ce au absolvit cursurile specifice adaptării la misiuni şi la executarea acţiunilor de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi/sau dezastre.
13.5. Acţiuni ale mass-media în scop de educare
Sunt necesare cunoştinţe privind pregătirea anticipată, măsurile de protecţie individuală şi de
grup în timpul dezastrelor / situaţiilor de urgenţă şi posibilităţile de a asigura informarea continuă şi
corectă a populaţiei în condiţiile de criză de post-criză, în condiţii de siguranţă pentru angajaţii
proprii.
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Experienţa din zonele afectate a dovedit de asemenea că datorită impactului deosebit al
informaţiei în societatea modernă, presa scrisă, radioul şi televiziunea trebuie să fie implicate şi pe
termen lung în popularizarea progreselor în domeniul protecţiei populaţiei, educaţiei şi pregătirii în
scopul unei comportări raţionale în caz de cutremur, utilizând mijloace specifice.
a) Accesul la Internet şi potenţialul de educare
Pentru a asigura un mod de informare instituţionalizat sunt necesare şi materiale educative
speciale, adresate direct elevilor, pe niveluri de vârstă şi înţelegere, sub formă tipărită, pe CD - Rom
sau pe Internet şi care să poată fi utilizate în corelaţie cu cele adresate adulţilor.
Există în rândul tinerilor disponibilitatea spre pregătire autodidactă prin utilizarea
Internetului. În acest sens, ar putea fi gândite pagini cu conţinut în limba română accesibile unor
mase largi de tineri. Acest lucru se poate materializa foarte uşor prin parteneriate cu diferite
instituţii de profil din ţări cu o bogată experienţă în domeniul managementului riscului şi al
dezastrelor (FEMA-SUA) care să pună la dispoziţie pentru translatarea în română a materialelor de
pe propriile site-uri web.
13.6. Educaţia în şcoli
În vederea corelării cunoştinţelor transmise cu nivelurile de învăţământ şi cu nivelul de
vârstă şi înţelegere al elevilor, se evidenţiază în baza analizei calitative realizată, următoarele
principii esenţiale în reformarea sistemului eduaţional pentru a asigura pregătirea elevilor în ce
priveşte situaţiile de urgenţă şi dezastrele:







la ciclul primar: accentuarea regulilor de bază privind protecţia şi comportarea individuală
şi de grup în caz de dezastre, explicându-se, pe baza unor termeni accesibili, cauzele şi
manifestarea diferitelor tipuri de riscuri; deprinderile de reacţie corectă se pot extinde şi
pentru situaţii în care elevi mai mari trebuie să decidă singuri care modalitate de protecţie
este potrivită situaţiei în care se află;
la ciclul gimnazial, al şcolilor profesionale-vocaţionale, de arte şi meserii, şcolilor
complementare şi de ucenici, pe lângă detalierea regulilor de protecţie şi comportare, vor fi
extinse cunoştinţele privind modul de manifestare al seismelor în ţara noastră, norme de
protecţia muncii în caz de dezastre; în învăţământul special accentul trebuie menţinut pe
însuşirea şi fixarea unor deprinderi minime de comportare şi protecţie la seism precum şi de
revenire din starea de şoc după eveniment, cu sprijinul cadrelor medicale, didactice şi al
familiei;
la nivel liceal, cunoştinţele privind protecţia şi comportarea la seisme pot fi detaliate pe
obiecte de studiu, atât în domeniul cauzelor, cât şi cel al efectelor negative posibile,
explicându-se particularităţile unor situaţii posibile;
învăţământul în limbile minorităţilor naţionale va trebui să beneficieze de acelaşi tratament
ca şi cel în limba română, cu grijă pentru terminologie.

Concluziile Consiliului de la Lisabona (2000) au indicat că ar trebui utilizată “o abordare
total descentralizată, utilizându-se forme variabile de parteneriat şi destinate ajutării Statelor
Membre să dezvolte politicile lor proprii în mod progresiv”.

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI

ROMÂNIA
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT
LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Str Ion I.C.Brătianu, nr.20, Cluj-Napoca
Tel.: (00) 40 - 740 - 077521
Fax: (00) 40 - 364 - 815679

Pag. 60/242

Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării educaţiei, pentru accederea la calitate în
învăţământ, descentralizarea se constituie într-un demers dinamic ce presupune implicare şi
responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică şi control, pe de altă parte (strategia
MEdC).
Sistemul de finanţare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde principiile şi
instituţiile implicate în proiectarea bugetelor, repartizarea şi utilizarea resurselor financiare precum
şi indicatorii de fundamentare şi alocare a fondurilor necesare bunei funcţionări a unităţilor de
învăţământ. Resursele bugetare alocate şcolilor nu permit dezvoltarea bazei tehnico-materiale
conform cerinţelor, ci într-un ritm mai scăzut.
Şcolile pot astfel să se implice în parteneriate ori în implementarea unor proiecte proprii
pentru a-şi suplimenta dotările şi a oferi elevilor condiţii mai bune de învăţământ şi educare în
domenii de mare actualitate.
a) Analiza şi evaluarea curriculelor actuale
În prezent situaţia din ţara noastră permite următoarele constatări:
 expunerea la risc şi riscul marilor aglomerări urbane sunt în creştere, astfel că efectul
cumulativ al mai multor situaţii de urgenţă nu poate fi gestionat pe termen scurt pentru a
obţine reducerea şi controlarea riscurilor, datorită în mare măsură şi lipsei de implicare a
populaţiei.
 populaţia cunoaşte unele date de bază şi detalii privind hazardurile (pericolele) la care poate
fi expusă în caz de seisme în locuinţă şi în localitatea în care trăieşte, dar acestea sunt
insuficiente pentru a asigura o protecţie eficientă;
 informaţiile vehiculate prin mass-media cu privire la predicţii şi dezastre sunt descurajante
pentru locuitorul obişnuit, deoarece nu se pun în evidenţă şi aspectele care l-ar putea ajuta să
se protejeze în astfel de situaţii;
 specialiştii nu au suficiente contacte cu populaţia spre a-i transmite informaţiile corecte
dorite, iar uneori chiar persoane cu pregătire tehnică oferă informaţii care le depăşesc
competenţa;
 resursele disponibile nu sunt suficiente pentru a difuza materiale în numărul necesar.
În aceste condiţii:
 sunt necesare noi materiale şi forme pentru educaţia privind situaţiile de urgenţă şi
dezastrele
 conştientizarea populaţiei pentru a inteprinde mai multe acţiuni în scopul reducerii
riscurilor;
 sunt necesare acţiuni în teritoriu - judeţe, oraşe, comune şi integrat în celelalte acţiuni de
apărare împotriva dezastrelor, cu antrenarea specialiştilor de la prefecturi şi primării, a
persoanelor cu rol de decizie;
trebuie găsite atât surse de finanţare publice cât şi private, prin sponsorizări din partea firmelor şi
organizaţiilor de binefacere şi neguvernamentale locale (din judeţe şi oraşe).
b) Măsuri necesare de îmbunătăţire şi standardizare
Programele de educaţie privind dezastrele şi situaţiile de urgenţă trebuie să urmărească
modificarea atitudinilor şi comportamentelor locuitorilor din zonele afectate, orientându-l către
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măsurile de protecţie cele mai eficiente în condiţiile expunerii locale la riscuri, fără a se aştepta
neapărat intervenţii şi resurse de la centru în situaţiile de criză.
Este necesar un cadru unitar, conceptual şi organizatoric actualizat, destinat:
educării diferitelor categorii de populaţie pentru pregătirea de urgenţă, cu referire la
perioadele de dinainte, în timpul şi după manifestarea unui risc puternic, cu atragerea şi
participarea activă a locuitorilor, cu sprijinul ONG, etc;
 educării şi instruirii persoanelor care vor fi desemnate să elaboreze şi să aplice reglementări
de prevenire/apărare împotriva dezastrelor la nivel central, judeţean şi local, care să ştie
consulte specialiştii adecvaţi, să se bucure de prestigiu local, să răspundă pentru ce au
propus ca modalitate de protecţie;
 introducerea unei materii opţionale distinctă, aplicabilă următoarelor categorii de elevi:
gimnaziu, liceu – toate specializările, facultate, aşa cum reiese din analiza nevoilor care să
constituie fundamental managementului riscului şi premisa instituirii culturii riscului la
nivelul tinerei generaţii.
În acest scop, trebuie respectate unele principii internaţionale de comunicare a riscului
(Declaraţia privind «Cultura riscului», 2000) şi transmiterea cunoştinţelor în acest domeniu va
căuta:
 să pornească de la nivelul de cunoştinţe specific fiecărui grup de populaţie (copii, femei,
elevi-tineri, bătrâni, categorii socio-profesionale) considerând propria experienţa precedentă,
oferind datele de interes, cunoscând posibilităţile sale de a acţiona, pe care le poate verifica,
eventual şi singur, indicându-i-se şi alte surse de documentare;
 să transmită informaţii prin specialişti şi persoane de prestigiu din comunitatea respectivă;
 să ofere informaţii corecte, ştiinţifice, din surse de încredere, dar explicate simplu, atractiv şi
repetate în timp sau prin mai multe mijloace; deşi mesajele TV sunt eficiente, materialele
scrise pot circula mai mult şi pot fi recitite la nevoie;
 să se profite de interesul crescut al publicului în cazul şi perioadele când s-au produs
evenimente în alte zone sau ţări, dar cu atenţie la corectarea unor false informaţii vehiculate
de unele mijloace de informare; informaţiile trebuie adresate şi acestor mijloace;
 să ofere argumente clare privind eficienţa fiecărei categorii de măsuri de protecţie dar şi
contraargumente la percepţiile subiective, eronate;
 să apeleze la valori morale, religioase, umane, socio-economice relevante pentru grupul de
populaţie căruia i se adresează, cu referire la cadrul legal şi social, în care fiecare are
drepturi şi îndatoriri, faţă de sine, faţă de familie şi comunitate;
 să accentueze atât pierderile posibile cât şi faptul că se poate controla riscul, detaliind rolul
măsurilor care previn/limitează în primul rând pierderile intangibile (nerecuperabile pierderile de vieţi, rănirile grave) şi în al doilea rând pe cele social - economice de masă,
importante pentru localitate, la un cost rezonabil în raport cu avantajele potenţiale;
 să ofere celui educat cunoştinţe care să îl facă conştient dar mai rezistent la efectele
fiziologice şi psihologice ale situaţiilor de urgenţă sau dezastrelor, prin descrierea efectelor
asociate, astfel încât un eveniment real să pară “familiar”.


Rezumat: Comunicarea riscului este un proces interactiv care implică
schimbul de informaţii între indivizi, grupuri şi instituţii. Se schimbă
mesaje multiple legate de natura riscului: existenţa, natura, forma,
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gravitatea, acceptarea, managementul riscului între evaluatorii de risc,
managerii de risc şi alţi factori implicaţi, cu scopul de a înţelege mai
bine riscul, managementul riscului şi celelalte decizii legate de risc.
Această comunicare este responsabilitatea operatorilor industriali şi a
celor care se ocupă de managementul sănătăţii publice şi a hazardelor
naturale.
Comunicarea riscului este o parte foarte importantă din procesul de
prevenire şi management al accidentelor industriale majore. Un public
informat reprezintă o parte esenţială a procesului de acceptare a
strategiilor de management în orice industrie, iar această informare
este rezultatul unei comunicări a riscului eficientă. Prin comunicarea
riscului se ridică gradul de înţelegere al populaţiei legat de risc şi se
îndepărtează toate îngrijorările comunităţii legate de o anumită
activitate industrială.

De reţinut

Test

Întrebări de verificare:
1. Care sunt actorii implicaţi în etapa de pregătire şi de ce e importantă
implicarea tuturor acestor reprezentanţi?
2. Care este rolul media în pregătirea populaţiei? Exemplificaţi.
3. Care sunt obstacolele pentru o bună pregătire a populaţiei?
4. Care sunt nivelurile la care se realizează pregătirea populaţiei?
5. Care sunt avantajele comunicării şi informării populaţiei?
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