
ORDIN nr. 520 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor
majore în care sunt implicate substanţe periculoase
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu,
în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi
completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului,
în baza prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole
de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase,
în baza prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului mediului şi gospodării apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi
funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt
implicate substanţe periculoase,
ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, prezentată în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Măsurile, atribuţiile şi activităţile prevăzute în prezentul ordin asigură implementarea dispoziţiilor legale în vigoare în
domeniul controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe
periculoase.
Art. 3
(1) În sensul prezentului ordin se folosesc următoarele abrevieri:
a) MMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;
b) MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor;
c) ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
d) ARPM - agenţia regională pentru protecţia mediului;
e) AJPM - agenţia judeţeană pentru protecţia mediului;
f) IGSU - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
g) ISUJ - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean;
h) GNM - Garda Naţională de Mediu
i) CR-GNM - comisariatul regional al Gărzii Naţionale de Mediu;
j) CJ-GNM - comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu;
k) PPAM - politica de prevenire a accidentelor majore;
l) PUI - planul de urgenţă internă;
m) PUE - planul de urgenţă externă.
(2) În sensul prezentului ordin, termenii specifici utilizaţi sunt definiţi după cum urmează:
a) accident major - orice eveniment, cum ar fi: o emisie de substanţe periculoase, un incendiu sau o explozie, care
rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui obiectiv, prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
95/2003, care conduce la apariţia imediată sau întârziată a unor pericole grave asupra sănătăţii populaţiei şi/sau
asupra mediului, în interiorul ori în exteriorul obiectivului, şi în care sunt implicate una sau mai multe substanţe
periculoase;
b) expert extern - expertul tehnic cu studii superioare şi experienţă relevantă de cel puţin 7 ani;
c) instalaţie - unitate tehnică în interiorul unui obiectiv, unde sunt produse, utilizate, manipulate şi/sau depozitate
substanţe periculoase; aceasta cuprinde toate echipamentele, structurile, sistemul de conducte, agregatele, utilajele,
căile ferate interne, docurile, cheiurile de descărcare care deservesc instalaţia, debarcaderele, depozitele şi alte structuri
similare, plutitoare sau de altă natură, necesare pentru exploatarea instalaţiei;
d) obiectiv - spaţiul care se află sub controlul titularului de activitate, unde sunt prezente substanţe periculoase în una
sau mai multe instalaţii, inclusiv infrastructurile ori activităţile comune sau conexe;
e) raport intermediar şi/sau final - documentul întocmit ca urmare a întrunirii comisiei de investigare a accidentului
major;
f) titular de activitate - orice persoană fizică sau juridică ce exploatează ori deţine un obiectiv sau instalaţie ori care
este delegată cu putere economică decisivă în ceea ce priveşte funcţionarea tehnică a acestuia/acesteia;
g) autorităţi centrale şi locale implicate - autorităţile care au competenţe în domeniul emiterii actelor de reglementare
ale titularilor de activitate şi în domeniul programelor, inclusiv planurilor locale şi regionale.
Art. 4
Se înfiinţează comisia naţională şi comisiile regionale pentru investigarea accidentelor majore în care sunt implicate
substanţe periculoase, având următoarea structură:
* Comisia naţională pentru investigarea accidentelor majore:
- un reprezentant al Secretariatului de risc din MMGA;
- un reprezentant al Secretariatului de risc din ANPM;
- un reprezentant al GNM;
- 1 -3 reprezentanţi ai IGSU (protecţie civilă, pompieri etc);
- 1 -3 reprezentanţi ai obiectivului în care a avut loc accidentul;
- 1 -4 experţi externi;
- 1 -4 reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale implicate;
- 1 -5 invitaţi de specialitate din mediul academic şi al cercetării ştiinţifice, recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional;
* comisia regională pentru investigarea accidentelor majore:
- un reprezentant al Secretariatului de risc din ANPM;
- un reprezentant al Secretariatului de risc din ARPM;
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- un reprezentant al CR-GNM;
- 1 -3 reprezentanţi ai secretariatelor de risc din AJPM-uri;
- 1 -3 reprezentanţi ai CJ - GNM-urilor;
- 1 -3 reprezentanţi ai ISUJ (protecţie civilă, pompieri etc);
- 1 -2 reprezentanţi ai obiectivului în care a avut loc accidentul;
- 1 -2 experţi externi;
- 1 -4 reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale implicate;
- 1 -2 invitaţi de specialitate din mediul academic şi al cercetării ştiinţifice, recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional.
Art. 5
Funcţionarea Comisiei naţionale pentru investigarea accidentelor majore este asigurată de un secretariat, organizat cu
personal din cadrul Secretariatului de risc din ANPM, având o secţiune specifică în pagina web a ANPM. Comisia
naţională are următoarele atribuţii:
- constituie o bază de date privind membrii şi participanţii la activitatea sa;
- pe baza notificării accidentului, a specificului acestuia şi a informaţiilor suplimentare, stabileşte persoanele invitate din
afara autorităţilor competente;
- elaborează şi transmite invitaţiile în vederea întrunirii acesteia;
- redactează rapoarte intermediare şi/sau finale privind concluziile investigării cauzelor producerii accidentului major;
- afişează pe pagina web a ANPM informaţiile de interes public şi ţine legătura cu mass-media;
- ţine evidenţa documentelor privind organizarea întâlnirilor, precum şi a celor primite, elaborate şi aprobate de
aceasta;
- pune la dispoziţie autorităţilor interesate raportul privind concluziile finale ale acesteia, în condiţiile respectării
prevederilor legale în vigoare;
- planifică şi organizează întâlniri viitoare pentru clarificarea unor aspecte sau elaborarea raportului final, la solicitarea
majorităţii participanţilor;
- schimbă informaţii cu alte autorităţi, instituţii şi organizaţii interesate.
Art. 6
Funcţionarea comisiei regionale pentru investigarea accidentelor majore este asigurată de un secretariat, organizat cu
personal din cadrul Secretariatului de risc din ARPM, având o secţiune specifică în pagina web a ARPM. Comisia regională
pentru investigarea accidentelor majore are următoarele atribuţii:
- constituie o bază de date privind membrii şi participanţii la activitatea sa;
- pe baza notificării accidentului major, a specificului acestuia şi a informaţiilor suplimentare, stabileşte persoanele
invitate din afara autorităţilor competente;
- elaborează şi transmite invitaţiile în vederea întrunirii acesteia;
- redactează rapoartele intermediare şi/sau finale privind concluziile investigării cauzelor producerii accidentului major;
- afişează pe pagina web a ARPM informaţiile de interes public şi ţine legătura cu mass-media;
- ţine evidenţa documentelor privind organizarea întâlnirilor, precum şi a celor primite, elaborate şi aprobate de
aceasta;
- pune la dispoziţie autorităţilor interesate raportul privind concluziile finale ale acesteia, în condiţiile respectării
prevederilor legale în vigoare;
- planifică şi organizează întâlniri viitoare pentru clarificarea unor aspecte sau elaborarea raportului final, la solicitarea
majorităţii participanţilor;
- schimbă informaţii cu alte autorităţi, instituţii şi organizaţii interesate.
Art. 7
Conducerile competente ale MMGA şi MAI pun în aplicare dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Anghel Andreescu,

secretar de stat

ANEXĂ:
PROCEDURA de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 16 iunie 2006
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