SOCIETATE IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE

Rezumatul inspecţiei Seveso pe amplasament

In data de 19.09.2018, s-a desfăşurat inspecţia planificată a amplasamentului Seveso la sediul S.C.
Chemgas Holding Corporation S.R.L. din Slobozia de către o echipă formată din reprezentanţii
următoarelor autorităţi: Agenţia pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu si Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta Ialomita
Tematica inspecţiei a urmărit:
- Verificarea respectarii legii nr.59/2016 in ceea ce priveste responsabilitatile operatorului privind
asigurarea masurilor de prevenire a producerii unui accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cantitatile maxime de stocare si cele existente ale substantelor periculoase detinute;
- Obligatiile ce revin operatoruli economic prevazute la art.5 din Legae 59/2016;
- Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unui accident major, conform Anexelor nr. 2 şi nr.
2.1 din OMAPAM nr. 1084/2003;
- Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activităţi care prezintă pericole de producere a
accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 1.1 din
OMAPAM nr. 1084/2003;
- Verificarea datelor privind substanţele periculoase deţinute (sursa de risc): denumirea substanţelor
folosite, cantitatea maximă de stocare, cantitatea existentă în unitate, locurile de depozitare şi modul
de operare;
- Verificarea sistemului de management al securităţii;
- Verificarea sistemului tehnologic.
Echipa de inspecţie a evaluat sistemul de management al securităţii şi sistemul tehnologic, conform
domeniilor şi subiectelor de analiză din documentele existente cât şi constatării de pe teren.
Pe timpul inspecţiei nu au fost constatate deficienţe majore privind actul managerial pe linia
gestionării substanţelor periculoase şi a prevenirii producerii unui accident major. In urma inspecţiei
au fost stabilite măsuri şi termene de realizare cu responsabilităţi ce vor face obiectul unei notificări
prealabile care va fi înaintată către autorităţile competente.
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