Informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (6)
şi art. 10 privind sistemul de management al securităţii şi
organizarea amplasamentelor în vederea prevenirii accidentelor majore, conf. Legea 59/2016
În scopul punerii în aplicare a sistemului de management al securităţii operatorului se ţine seama de următoarele
elemente:
a)
sistemul de management al securităţii trebuie să fie proporţional cu pericolele, activităţile industriale şi
complexitatea organizării în cadrul amplasamentului şi să se bazeze pe evaluarea riscurilor. Acesta ar trebui să
includă partea din sistemul de management general care conţine structura organizatorică, responsabilităţile,
practicile, procedurile, procesele şi resursele pentru stabilirea şi punerea în aplicare a PPAM;
b) în cadrul sistemului de management al securităţii sunt abordate următoarele aspecte:
(i) organizare şi personal - rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul pericolelor
majore la toate nivelurile organizaţiei, împreună cu măsurile luate pentru sensibilizare în ceea ce priveşte
necesitatea unei îmbunătăţiri permanente; identificarea nevoilor de instruire ale acestui personal şi furnizarea
instruirii astfel identificate; implicarea angajaţilor şi a personalului subcontractat care lucrează în cadrul
amplasamentului
care
prezintă
importanţă
din
punctul
de
vedere
al
securităţii;
(ii) identificarea şi evaluarea pericolelor majore - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri care permit
identificarea sistematică a pericolelor majore care decurg din operarea normală şi anormală, inclusiv pentru
activităţile subcontractate, atunci când este cazul, precum şi evaluarea probabilităţii producerii şi a severităţii
acestora;
(iii) controlul operaţional - adoptarea şi punerea în aplicare de proceduri şi instrucţiuni pentru exploatarea în
condiţii de securitate, inclusiv întreţinerea instalaţiei, a proceselor, a echipamentului, şi pentru gestionarea
alarmelor şi opririlor temporare; luarea în considerare a informaţiilor disponibile privind cele mai bune practici de
monitorizare şi control, în scopul reducerii riscului de defectare a sistemului; gestionarea şi controlul riscurilor
legate de echipamentul învechit aflat în cadrul amplasamentului şi de coroziune; inventarierea echipamentului din
cadrul amplasamentului, strategia şi metodologia de monitorizare şi control al stării echipamentului, acţiuni
ulterioare corespunzătoare şi orice măsură necesară de soluţionare a problemelor;
(iv) managementul schimbărilor/modificărilor - adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor de planificare a
modificărilor aduse unor instalaţii, procese sau suprafeţe/spaţii de depozitare sau a proiectării de noi instalaţii,
procese ori suprafeţe/spaţii de depozitare;
(v) planificarea pentru situaţii de urgenţă:
- adoptarea şi punerea în aplicare a procedurilor vizând identificarea urgenţelor previzibile prin analiză
sistematică;
- pregătirea, testarea şi revizuirea planurilor de urgenţă;
- asigurarea instruirii specifice pentru întregul personal care lucrează în cadrul amplasamentului (inclusiv
personalului subcontractat relevant);
(vi) monitorizarea performanţelor - adoptarea şi punerea în aplicare de proceduri pentru o evaluare permanentă a
conformităţii cu obiectivele stabilite de operator în cadrul PPAM şi al sistemului său de management al securităţii
şi aplicarea unor mecanisme de investigare şi de corecţie în caz de neconformitate. Procedurile trebuie să vizeze
sistemul operatorului de raportare a accidentelor majore sau a "evenimentelor la limita de producere a unui
accident", în special cele care implică eşecul măsurilor de protecţie, precum şi investigarea acestora şi
monitorizarea pe baza experienţei acumulate. Procedurile ar putea include, de asemenea, indicatori de
performanţă, cum ar fi indicatori de performanţă în domeniul securităţii (SPI) şi/sau alţi indicatori relevanţi;
(vii) audit şi revizuire - adoptarea şi punerea în aplicare a unor proceduri de evaluare sistematică şi periodică a
PPAM şi a eficacităţii şi caracterului adecvat al sistemului de management al securităţii; examinarea documentată
a performanţei politicii şi sistemului de management al securităţii şi actualizarea acestuia de către conducere,
inclusiv luarea în considerare şi încorporarea modificărilor necesare indicate în urma auditului şi revizuirii.

