Sinteza Raportului de inspecţie nr. 837/ 16.03.2016
pe Directiva SEVESO la S.C. TOPANEL
PRODUCTION PANELS S.A.
08.04.2016

În data de 16 Martie 2016, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă Vâlcea, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul judeţean Vâlcea şi Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Vâlcea, a efectuat o inspecţie planificată la S.C TOPANEL PRODUCTION
PANELS S.A.
Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a panourilor termoizolante, în cadrul
inspecţiei au fost verificate următoarele: verificarea respectării prevederilor HG 804/2007, în ceea ce privește
responsabilitatea autorităților precum și obligațiile ce revin operatorilor economici referitor la controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, verificarea întocmirii notificării activității,
conform anexelor nr. 1 și 1.1 din O.M.A.P.A.M nr. 1084/2003, verificarea datelor privind substanțele periculoase
deținute (denumite, cantitate, mod de depozitare, modul de operare etc.) precum și verificarea sistemului de
management al securității.
În timpul controlului au fost verificate depozitele de pentan, izocianat și poliol, rezervoarele pentru depozitarea
pentanului și poliolului, sistemele de alarmare/avertizare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de
protecție și intervenție.
Pe timpul inspeciei nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor
periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de orgarnizare și executare al activităților
planificate și desfășurate în cadrul obiectivului. Neconformităţile identificate pe teren nu sunt în măsură să
pericliteze siguranţa obiectivului şi vor fi rezolvate pe baza unui plan de măsuri ce va fi transmis autorităţilor.
Constatările rezultate în urma controlului au fost că măsurile stabilite în Raportul anterior au fost îndeplinite parțial,
societatea comunicând autorităţilor în drept, la termenele stabilite, stadiul de realizare.
Controlul s-a finalizat prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările
rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia
autorităţilor de control. Pe timpul controlului nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Pe baza Raportului de
inspecţie, societatea va întocmi un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
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