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SERVICIUL PRIVAT SITUAŢII DE URGENŢĂ

PLANIFICAREA

CONTROALELOR PREVENTIVE
În scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor
de urgenţă şi a consecinţelor acestora, a protecţiei salariaţilor, a mediului şi a bunurilor materiale,
Serviciul privat pentru situaţii de urgenţă desfăşoară activităţi de prevenire în conformitate cu
Ordinul M.Ad.I. nr. 160/2007.
Obiectivele urmărite în desfăşurarea acestor controale sunt:
-

asigurarea respectării prevederilor actelor normative, a reglementărillor privind
apărarea împotriva incendiilor şi a instrucţiunilor specifice elaborate de către
RAFO;

-

identificarea şi evaluarea pericolelor potenţiale prin aprecierea posibilităţlor de
apariţie a lor şi a consecinţelor acestora asupra salariaţilor, mediului şi bunurilor
materiale;

-

coştientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaţii dintre personalul care
execută controlul, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane implicate.

-

informarea salariaţilor privind pericolele potenţiale, precum şi modul de
comportare în situaţii de urgenţă.

Controlul privind desfăşurarea activităţii de prevenire se desfăşoară lunar în aşa fel
încât să fie cuprinse toate obiectivele tehnologice şi sectoarele de actvitate din structura societăţii.
Controalele efectuate de către personalul tehnic de specialitate din cadrul Serviciului
privat pentru situaţii de urgenţă sunt finalizate printr-o notă de control unde sunt evidenţiate
disfuncţionalităţile constatate şi termenele de remediere ale acestora.
La data expirării termenului se va efectua un nou control pentru a se verifica dacă au
fost înlăturate deficienţele constatate.
Serviciul de rond se desfăşoară zilnic (schimbul I şi II) în baza unui program care
cuprinde problemele de urmărit şi verificat din punct de vedere PSI şi protecţie civilă, itinerarul ce
trebuie urmat, constatări şi termene de remediere.
Pe parcursul efectuării serviciului de rond se urmăreşte respectarea termenelor fixate
pentru înlăturarea deficienţelor constatate.
Constatările rezultate în urma controalelor preventive şi respectarea termenelor de
înlăturare a deficienţelor sunt aduse la cunoştinţa şefului Serviciului privat pentru situaţii de urgenţă,
Directorului SU.SSM. şi analizate în cadrul şedinţelor operative desfăşurate la nivelul societăţii.
Datorită activităţilor de prevenire organizate şi desfăşurate, în anul 2011 nu s-au
înregistrat evenimente deosebite pe linia situaţiilor de urgenţă.

