
   
 

 

Extras din RAPORTUL DE INSPECTIE SEVESO 

16.09-19.09.2022 

Denumire obiectiv inspectat: LIBERTY GALATI SA (obiectiv Seveso cu risc la limita superioara conform Legii 

59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate susbtante periculoase) 

Participanti:  

• reprezentanti autoritati ISU Galati, APM Galati, GNM-CJ Galati                      

• reprezentanti dep. Mediu respectiv dep. Sanatate si Securitate in Munca 

Sumarul constatarilor inspectiei: 

Cu ocazia executarii inspectiei au fost verificate si evaluate documentele elaborate in domeniul 

managementului securitatii, sistemele de avertizare si de comunicatii, precum si echipamentele si mijloacele 

de protectie si interventie. 

Pe timpul inspectiei nu au fost constatate deficiente privind actul managerial pe linia gestionarii substantelor 

periculoase si a prevenirii unui accident major, precum si modul de organizare si executare a activitatilor 

planificate si desfasurate in cadrul obiectivului. 

In urma inspectiei s-au constatat urmatoarele: 

- in raportul de securitate revizuit in 2021, in conformitate  cu prevederile art 10, alin 1,lit b) din Legea 

59/2016, au fost identificate 17 scenarii posibile in functie de riscurile potentiale (mecanic, termic, 

electric si chimic) si tipurile de evenimente (avarie, incendiu, explozie, dispersie toxica) in care pot fi 

implicate substante periculoase specific obiectivului. Cele 17 scenarii, conform matricei de evaluare a 

riscului probabilitaTe-gravitate, au fost clasificate astfel:  

- scenariul 1 are gravitate foarte mare/probabilitate-foarte rare; 

- scenariul 2 are gravitate foarte mare/probabilitate-extrem de rar; 

- scenariul 3 are gravitate grav/probabilitate-rar; 

- scenariul 4 are gravitate foarte grave/probabilitate-rar; 

- scenariul 5 are gravitate maxim/probabilitate-rar; 

- scenariul 6 are gravitate medie/probabilitate-rar; 



   
- scenariul 7 are gravitate grave/probabilitate-foarte rar;  

- scenariul 8 are gravitate medie/probabilitate-foarte rar;  

- scenariul 9 are gravitate maxim/probabilitate-foarte rar;  

- scenariul 10 are gravitate maxim/probabilitate-extrem de rar;  

- scenariul 11 are gravitate mare/probabilitate- rar;  

- scenariul 12 are gravitate grav/probabilitate- rar;  

- scenariul 13 are gravitate foarte grav/probabilitate-rar;  

- scenariul 14 are gravitate maxim/probabilitate-foarte rar;  

- scenariul 15 are gravitate maxim/probabilitate- rar;  

- scenariul 16 are gravitate mediu/probabilitate-foarte rar;  

- scenariul 17 are gravitate foarte grav/probabilitate-extrem de rar;  

 

Din cele 17 scenarii in urma analizarii detaliate a riscurilor de accidente relevante (analiza cantitativa si 

calitativa a riscului) au ramas 14 scenarii care au fost preluate si in planul de urgenta interna. 

In planul de urgenta interna, revizuit in luna august 2021 si depus la ISUJ Galati in vederea evaluarii si 

avizarii, in conformitate cu prevederile art 13, alin 7 din Legea 59/2006 si OMAI 156/2017 au fost identificate 

14 scenarii in functie de tipologia substantelor periculoase (toxice, inflamabile si periculoase pt mediu), surse 

de risc (oxigen gazos si oxigen lichid) existente pe amplasament. 

 In conformitate cu prevederile anexei 6, pct 6 din Legea 59/2016, pe site-ul societatii au fost 

actualizate informatile pivind vizitele de amplasament ale autoritatilor desemnate in legea mentionata : 

http://www.libertysteelgroup.com/ro/comunitate/protectia-mediului .  

Activitatile prevazute in perioada septembrie 2021- septembrie 2022 in planurile de pregatire in 

domeniul situatiilor de urgenta pentru anii 2021 si 2022 s-au desfasurat conform planificarii. 

Documentele verificate pe linia gestionarii substantelor periculoase si a prevenirii unui accident major 

sunt viabile, operationale si sunt intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare. 
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A fost efectuata o analiza a corelarii informatiilor din fisele cu date de Securitate ale substantelor 

periculoase, notificarea operatorului si cantitatile relevante a fi luate in considerare pentru incadrarea 

amplasamentului. Aceasta analiza a fost necesara tinand cont de inchiderea si desfiintarea mai multor spatii 

de depozitare substante periculoase -inchidere Uzina Coicso-chimica si modificarea denumirilor si incadrarilor 

substantelor periculoase conform celor inscrise in fisele de Securitate, actualizate dupa noile clasificari REACH. 

Societatea are contract cu Serviciul privat pentru interventie in caz de situatii de urgenta, nr. 

5000/248/02.07.2021, incheiat cu SC SSG FIRE& RESCUE SRL Bucuresti, cu aviz de infiintare emis de ISU BIF nr. 

9/19/B-IF din 12.09.2019 si aviz pentru sector de competenta cu nr. 7/21/05.10.2021. 


