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I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale 

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare) 
 

a) Rompetrol Energy - trim. IV - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca. 

 

 

 Nr. Acciden-

tati prin: 
Obs. 

 An Ian Feb Mar April Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total 

 

ITM Deces  

RPE 2021             - - -  

2022             - - -  

RPE 
2021

2022 

TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare) 
0 0 0 

 

 

 

 

b). Subcontractori  

In trim. IV - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca. 

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu,  

trim IV - 2022, Rompetrol Energy 
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 Nr. 

Accidentati 

prin: 

Obs. 

Punct 

lucru 

An Ian Feb Mar Aprilie Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total 

 

ITM Deces  

RPE 

2021             - - -  

2022             - - -  

2021-

2022 
TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare) 0 0 

0  

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca 

I.2. Boli profesionale RPE 
In trim IV – 2022, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale 

 

(2021-2022) 2021 2022 Total 

 

RPE 0 0 0 

 

 

I.3. Acordari prim ajutor  
a). Rompetrol Energy  

In trim IV, 2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor 
 

 

 

 

 

 
b). Subcontractori 

 

In trim IV,2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor 

 

Punct de lucru Ian Feb Mar Aprilie Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total 

 

RPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I.4. Evenimente SSM – SU 
 

Pentru anul 2022, au fost inregistrate patru evenimente SSM-SU (Near-Miss) 

 

 -  În data de 14 martie 2022, ora 10:30 LT, în timpul activităților de ridicare si legare cu panouri din plastic pentru lucrări de cofrare si 

armare beton. In timpul manipularii panourilor-cadru, din cauza legarii necorespunzatoare a panourilor, acestea au alunecat si au 

cazut pe pamant de la aprox. 1 metru; nimeni nu a fost ranit in incident si nici nu au existat avarii la macara. La verificarea documentelor 

macaragiului și legatorilor de sarcina, s-a dovedit că aceștia aveau documente / certificate valabile. 

-   În data de 15 martie 2022, ora 14:30 PM, în timpul probelor pentru punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice a societatii UTM, 

când celulele de 6kv ale sigurantei automate au fost puse sub tensiune, după aproximativ 3-4 minute s-a produs un scurt-circuit în 

interiorul panoului. După dezactivarea rapidă s-a observat un fum gros în interior, fără să izbucnească flacări. Analizând echipamentul 

tehnic din interiorul panoului, s-a descoperit că unul dintre cele trei transformatoare de tensiune a suferit un scurt circuit. Evenimentul 

nu a avut ca urmari victime, ușile panoului fiind închise. Menționăm că în urma cercetărilor, cauza principala a evenimentului a fost o 

defecțiune de fabricație a transformatorului. Panoul de siguranta și transformatorul sunt deținute de societatea Uzina Termo-electrica 

Midia. 

-  In data de 18 mai 2022, ora 12:30 PM, în timp ce mergea pe calea de acces din zona cantinei, un lucrator a calcat cu piciorul stâng 

pe o ancoră chimică folosită pentru fixarea plăcuțelor din zona parcării. Ancora chimică a strapuns pantoful stâng, dar nu a produs 

nicio vătămare a piciorului lucrătorului. Menționăm că în zona au fost efectuate lucrari de mentenanta anterior evenimentului. In urma 

acestui eveniment toate elementele de fixare si panourile de "parcare interzisa" au fost demontate. 

- În data de 21 noiembrie 2022, ora 11:00 LT, in timpul lucrărilor de excavare, fundații la conducta de gaz, conform permisului pentru 

sapaturi nr. 13 din 01.11.2022, revalidat la data de 21.11.2022, a fost strapuns un cablu de energie electrică subteran de 6 kV, care a 

cauzat deteriorarea cablului electric. S-a produs un arc electric între cablu și cupa excavatorului in momentul cand cablul a fost 

strapuns. Lucrările au fost oprite, iar excavatorul a fost scos din zona de lucru. Ulterior, coordonatorul echipei de lucru, sub 

supravegherea unui supervizor electric competent, a încercat să identifice poziția cablului, care a fost îngropat fără a fi marcat 

conform cerințelor/normelor legale (NTE 007/08/00, art. .59-60) cu o unealtă de mână (lopată), iar această acțiune a provocat un al 

doilea arc electric. 

 

 

Punct de lucru 

RPE 

Ian Feb Mar Aprilie Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I.5. Incidente auto 
 

In trim IV – 2022 nu au fost inregistrate incidente auto 

 

 

 

 

Punct de lucru 

RPE 

Ian Feb Mar Aprilie Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total 

 

0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 

MVC -  

RPE 

Ian Feb Mar Aprilie Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec Total 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I.6. Monitorizarea starii de sanatate 
 
Controlul medical pentru trim. IV 2022 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se 

graficul pentru programarile controlului periodic. 

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. 

 
 

Realizat control medical pana la 31.12.2022 –   100% din total angajati RPE  

 

 

I.7. Pandemia cu coronavirus SARS CoV-2 - incetare stare de alerta - amintim in 

acest context, cateva masuri luate de la incetarea starii de alerta: 
 

Prin canalul de comunicare “1.Life/1.Viata” si QHSE RPE, au fost transmise informatii relevante 

privind prevenirea infectarii cu noul coronavirus, masurile impuse de autoritati precum si masurile 

impuse de managementul companiei. 

 

 

Trim. IV – 2022 

 

- Procedura COVID-19 aprobată și în vigoare; 

- Test antigen rapid pentru contact suspect, dacă este cazul; 

- Dezinfectarea periodică a birourilor RPE; 

- Mască de față și gel antiseptic pentru angajați; 

- Persoanele care prezintă simptome/suspiciuni specifice infecției cu virusul SARS-Cov2 (dureri de 

cap, rinoree, strănut, dureri în gât, pierderea mirosului) sau au fost contacte ale unui caz 

diagnosticat pozitiv, vor comunica imediat superiorului; 

- Dacă este necesar, pauzele de masă se vor acorda treptat, cu respectarea distanței fizice 

minime de 2 m în zona de luat masa; fiecare angajat va mânca separat, păstrând distanța 

socială; 

- Limitarea interactiunii sociale in afara biroului/ locului de muncă; 

140

145

150

155

160

165

Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Monitorizare control medical

Total angajati Realizat control medical
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- Limitarea accesului vizitatorilor (terti) in interiorul cladirii administrative si/sau in 

interiorul birourilor secundare. Prezența terților la sediul/sediile secundare ale companiei este 

interzisă, cu excepția furnizorilor de servicii, inclusiv corespondența și/sau întâlnirile cu autoritățile 

care sunt permise în sălile de ședințe; 

- Dezinfectarea mediului de lucru. 

 

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU  

 
Instructaj introductiv general SSM-SU: 2 noi angajati 
Instruire si testare anuala: 162 persoane  
Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru: 

- Electricieni - 34 persoane  

- Laborante - 11 persoane   

- Fochisti – 34 persoane  

- Electricieni INSEMEX – 2 persoane; 

- AMC INSEMEX – 2 persoane. 

 

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, 

statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare. 

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca. 

Realizarea programului de instruire – 100%. 
 

III. Audit/Inspectie:  
III.I. Inspectii proprii (174), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de 

munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de 

subcontractori, privind: 

 modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de 

lucru cu si fara foc ; 

 verificarea implementarii masurilor referitoare la prevenirea contaminarii 

cu virusul SARS CoV-2; 

 utilizarea echipamentului individual de protectie; 

 respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu; 

 ordinele interne RPE,  

 Instructiuni tehnice interne; 

 Instructiunii privind lucrul la inaltime 

 Respectare legislatie SSM-SU-Mediu 

III.2. Audituri safety proprii si mixte efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri 

sunt monitorizate in “Baza de date neconformitati”, din aplicatia safety audit din sharepoint.  

Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta 

aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul 

de informare din outlook 

III.3. Audituri interne: 4 

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 2 

III.5 Audit extern Rompetrol Rafinare: 1 – fara neconformitati 

 

IV.Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE: 
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Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety 

Rata de inchidere a neconformitatilor este de 95.09 % 

V. Situatie masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:  
V.1. Masuri  stabilite de organele tutelare: 14 

V.2. Masuri  stabilite din controalelor proprii  

 
Sector  Atelier Termo Atelier 

Chimic 

Atelier 

Electric 

Proiect 

Cogen 

Adminis

trativ 

Masuri stabilite 

din care: 

 71 63 29 345 21 

Realizate 67 47 27 344 19 

In curs de realizare 4 16 2 1 2 

 
V.2.1. Masuri in curs de realizare 

 

Act de 

control 

Masura Termen/ 

Raspunde 

Stadiu de realizare 

Raport de 

inspectie 

Statiile de decontaminare care sunt amplasate momentan in 

instalatiile sunt insuficiente, iar cele existente sunt intr-o stare 

avansata de degradare si nu corespund standardului 

european EN 15154‑5:2019, pe care Romania l-a adoptat 

31.08.2023/ Manager 

Proiect 

 

In curs de realizare 

Raport de 

inspectie 

Structura rampei CF de operare a descarcarilor este intr-un 

stadiu avansat de coroziune, fiind unul din motivele de 

instabilitate structurala a acesteia. Accesul pe cisterna de 

descarcare se face fara nici un sistem de siguranta impotriva 

caderii de la inaltime, lucru amplificat de prezenta vaporilor in 

zona, in momentul deschiderii gurii de descarcare si transferului 

de produs din cisterna 

31.08.2023/ Manager 

Proiect 

In curs de realizare 

Raport de 

inspectie 

Motopompele nr.1 si nr.3, alimentate pe benzina prezinta 

dificultati la pornire, piesele defecte se gasesc greu in cazul 

inlocuirii (motompompele au vechime mare , an fabr. 1972|, 

motor ARO), motopmpmpa nr.1 prezinta neetanseitati la cupla 

motor-pompa 

31.08.2023/ Manager 

Proiect 

In curs de realizare 
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Audit Intern Masa si scaune neergonomice in Camera Comanda Electric 01.07.2022/ 

Sef atelier Electric 

In curs de realizare 

Audit Intern Tencuială/zidărie căzută din tavan și grindă susținere la corp 

de clădire „B2”. Risc de accidentare personal 

30.11.2022/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern Scurgeri de pacura in zona Cazanului 1 si Statia de gospodarire 

pacura 

17.08.2022/ 

Sef atelier Termo 

In curs de realizare 

Audit Intern Nu sunt afisate instructiuni de lucru la locurile de munca 30.09.2022/ 

Sef atelier Electric 

In curs de realizare 

Audit Intern Izolație termică conducte aferente rezervoarelor de la 

gospodăria de HCl, necorespunzătoare 

01.03.2023/ Sef atelier 

Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern In cadrul Atelierului Mecanic nu exista cosuri pentru colectarea 

selectiva a deseuri 

30.09.2022/ 

Coordonator PCG 

In curs de realizare 

Audit Intern Stelaj susținere rastel cabluri electrice în sala dozare reactivi, 

coroziune foarte avansată 

30.03.2023/ Sef atelier 

Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern 

 

Cutie metalică de trecere la motor pompă reactivi în stare 

avansată de coroziune 

30.03.2023/ Sef atelier 

Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern 

 

In mai multe zone din incinta Atelierului, izolatia tevilor este 

deterioarata   

28.02.2023/ 

Sef atelier Termo 

In curs de realizare 

Audit Intern 

 

Trebuie verificate si instalate unde este cazul a protectiior 

antistropire pe legaturile de teava flansate (lipsesc in multe 

locuri) – pericol stropire cu apa cu pH bazic sau acid, sau 

reactivi la cedarea garniturilor 

01.05.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern 

 

Linii abur pe aspiratie filtre ventilatoare degazoare neizolate –

acum aburul este oprit, dar va avea circulatie in sezonul rece 

31.12.2022/ 

Sef atelier Termo 

In curs de realizare 

Audit Intern 

 

Zona de depozitare deseuri periculoase nu este dotata cu 

cuva de retentie 

30.09.2022/ 

Sef atelier Termo 

In curs de realizare 

Audit Intern 

 

Cladirea statiei de pacura are 2 geamuri sparte 27.02.2023/ 

Sef atelier Termo 

In curs de realizare 
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Audit Intern Recipienti improvizati- reactivi determinare SiO2- nu sunt inchisi 

etans, reactivii pentru determinarea SiO2 sunt alergeni si irita 

caile respiratorii 

31.03.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern Reactivi neetichetati corespunzator – recipiente scrise cu 

marker 

31.01.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern Corodati stalpii de sustinere rastel cabluri alimentare pompe 

,in zona pompelor de neutralizare (1-8). 

01.04.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern La trecerea patului de cabluri de la statia 110Kv pe sub 

cladirea bloc administrativ(zona schimbatorului de 

caldura)sint citeva (4-5) cabluri electrice care atirna, nefiind 

izolate. 

01.04.2023/ 

Administrativ 

In curs de realizare 

Audit Intern Gresie spartă în corp admin., parter, camera 5. Risc de 

accidentare prin împiedicare 

10.12.2022/ 

Administrativ 

In curs de realizare 

Audit Intern In sala filtrelor estacada este corodata 30.01.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern In laboratoarele chimice nu exista statie de spalare a ochilor 

in situatii de urgenta 

24.11.2022/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern In zona Rezervoare NaOH ,scara care deserveste  un podet 

traversare conducte are doua trepte neconforme din bare de 

teava,care pot provoca accidentari 

15.12.2022/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Raport 

Inspectie 

The underground water well no.7 from site construction was 

dismantled from position by Gonuc Insaat, subcontractor of 

Calik Enerji, the water sample for readings 

20.01.2023/ 

Calik Enerji 

In curs de realizare 

Audit Intern Palanele de ridicare pe grinda de la statia de pompe de 

langa bazinele de neutralizare si de la corpul B4 trebuie 

inscriptionate cu eticheta «scos din uz » 

31.01.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

Audit Intern Nu exista colac de salvare in proximitatea bazinelor de 

neutralizare ca mijloc de prima interventie in caz de salvare 

31.02.2023/ 

Sef atelier Chimic 

In curs de realizare 

 

 
V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori 

 Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani pe teritoriul Platformei Rompetrol: 3 

 Ridicare legitimatii acces definitiv: 0 
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 Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani: 0 

 Ridicare drept conducere autoturism o luna: 0 

 Notificari avertizare: 3  

 Penalizare Societati:  4 

 Aplicare puncte amenda: 20 puncte amenda + 50000 EUR 

  (1 punct amenda = 50 EUR) 

 

VI. Alte activitati:  
  

 Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup; 

 Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori; 

 Monitorizare KPI safety; 

 Actualizari decizii/ordine de servicii; 

 Revizii proceduri si instructiuni de lucru 

 Actualizare evidenta gestiune deseuri; 

 Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI; 

 Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a 

modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor; 

 Urmarire implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2; 

 Participare la receptii materiale de protectie  si a echipamentelor tehnice; 

 Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza 

de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc 

profesional; 

 Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii; 

 Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare; 

 Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;  

 Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare; 

 Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;  

 Coordonare dpdv safety proiecte interne; 

 Participare sedinte pe proiectele in derulare; 

 Participare analize de risc pentru lucrari speciale; 

 

Intocmit:  Stoenciu George Claudiu 
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