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REZUMAT: Introducerea Directivei Seveso II (Directiva nr.96/82/CE) are drept scop 

prevenirea producerii unor accidente şi, totodată limitarea consecinţelor acestora asupra 

populaţiei şi mediului. În România, aceasă Directivă a fost implementată în anul 2003 

prin H. G. nr. 95 din 23 ianuarie 2003 privind controlul activităţilor care prezintă 

pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 120 din 25 februarie 2003. Hotărârea menţionată a fost înlocuită 

prin H. G. nr. 804 din 25 iulie 2007, privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanţe periculoase, căreia i s-au adus modificări prin 

H.G. nr. 79 din 11 februarie 2009 (publicată în Monitorul Oficial nr. 104 din 20 februarie 

2009). În judeţul Mureş, responsabile de implementarea Directivei SEVESO sunt 

autorităţi competente precum: Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă „Horea” al 

judeţului Mureş; Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Mureş; Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Mureş – Secretariatul de Risc. De menţionat că, la nivelul 

judeţului au fost identificaţi operatori economici încadraţi la limita inferioară (Risc 

Minor) şi limita superioară (Risc Major), care au anumite responsabilităţi şi obligaţii, 

privind îndeplinirea reglementărilor prevăzute în Directiva Seveso II. Pe viitor se 

preconizează o serie de acţiuni care să aibă în vedere o cât mai riguroasă respectare 

(funcţie de situaţia existent la nivelul judeţului Mureş) a Directivei Seveso II. 

 

CUVINTE CHEIE: legislaţie, directiva Seveso, limita superioară-risc major, limita 

inferioară- risc minor, pericole de accident major, substanţe periculoase. 

Codul JEL: K 32 
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La nivel mondial, în ultima jumătate de secol s-a înregistrat o dezvoltare accentuată a 

industriei chimice ceea ce a atras după sine şi o serie de inconveninte prin posibilitatea de 

producere a unor evenimente cu impact major asupra populaţiei şi a mediului. Astfel s-a 

impus cu stringenţă promovarea unei legislaţii în scopul prevenirii şi controlului unor 

astfel de situaţii. 

În urma unor accidente tehnologice în care au fost implicate substanţe chimice, Seveso 

(1976), Bhopal (1984), Baia Mare (2000), Toulouse (2001), etc. au fost elaborate 

Directivele Seveso.  

Scopul introducerii acestei Directive este de a preveni producerea unor accidente şi de 

a limita consecinţele acestora asupra populaţiei şi mediului. 

În 1976, în Italia, localitatea Seveso, la o întreprindere chimică care avea ca obiect de 

activitate producerea pesticidelor şi erbicidelor
1
 a avut loc un accident în urma căruia 

peste 600 de persoane au fost evacuate, iar mai mult de 2000 persoane au fost tratate în 

urma intoxicării cu dioxină. S-a produs, la vremea respectivă o contaminare imediată - 

prin eliberarea dintr-un reactor a unui nor dens de TCDD (tetrachlorodibenzoparadioxin) 

necesar în producerea de trichlorofenol - a 10 kmp de teren şi a vegetaţiei aferente. 

Anul 1976, în urma accidentului de la SEVESO, a reprezentat punctul de pornire în 

elaborarea unei legislaţii în acest domeniu, astfel în anul 1982 a fost adoptată Directiva 

Consiliului nr.85/501/CEE, privind accidentele majore înregistrate în anumite activităţi 

industriale
2
; directiva este cunoscută şi sub numele de DIRECTIVA SEVESO. 

Directiva Seveso a fost amendată de două ori: prima dată în 1987 prin Directiva 

nr.87/216/CEE, din 19 martie 1987 şi, a doua oară în 1988 prin Directiva nr.88/610/CEE 

din 24 noiembrie. Scopul celor două modificări a fost extinderea sferei de aplicare a 

Directivei, incluzând şi prevederi referitoare la regimul de depozitare al substanţelor 

periculoase. Mai târziu, în cadrul celui de al Patrulea
3
 şi al Cincilea

4
 Program de Acţiune 

în Domeniul Protecţiei Mediului (anii 1987, respectiv 1993) s-a discutat şi despre o 

revizuire generală a Directivei Seveso, Statele Membre solicitând, astfel, lărgirea sferei de 

aplicare şi o mai bună gestionare a riscurilor şi accidentelor. 

De altfel, în aceeaşi perioadă a fost solicitată revizuirea Directivei şi printr-o rezoluţie 

a Parlamentului European. Dat fiind acestea, la 9 decembrie 1996, Directiva 96/82/CE a 

Consiliului privind controlul asupra pericolelor de accident major- aşa numita Directiva 

Seveso II- a fost adoptată. 

Pentru transpunerea reglementărilor şi a cadrului administrativ în legislaţia naţională, 

Statele Membre UE au avut la dispoziţie doi ani. Din 3 februarie 1999 sarcinile ce decurg 

din Directivă sunt obligatorii pentru industrii şi autorităţi publice, iar Statele Membre sunt 

responsabile de implementarea şi transpunerea în practică a prevederilor acesteia. 

Trebuie menţionat că Directiva Seveso II a înlocuit integral Directiva Seveso iniţială. 

S-au introdus în conţinutul acesteia modificări importante şi i-a fost completat cadrul 

conceptual. 

                                                           
1 Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response, Amendment of the “Seveso II” Directive 
COM(2001) 624 (adopted), (http://europa.eu.int/comm/environment/seveso/index.htm); 
2 OJ No. L 230 of 5 August 1982; 
3 JO L 85 din 28 martie 1987; 
4 JO L 336 din 7 decembrie 1988 
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Directiva 96/82/CE (Directiva Seveso II) a fost extinsă prin Directiva 2003/105/CE, 

datorită unor alte accidente industriale (Toulouse, Baia Mare, Enschede) şi se aplică la 

câteva mii de unităţi industriale, dacă în unităţile respective există substanţe periculoase în 

cantităţi care depăşesc pragurile din Directivă. 

 

2. IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI SEVESO ÎN ROMÂNIA  
 

Anul 2002 este unul important şi prin aceea că: 

- Legea Protecţiei Mediului nr.137/1995 a fost amendată prin O.U.G. nr. 91/20 iunie 

2002
5
, care cuprinde prevederi noi cu privire la substanţele periculoase şi accidentele 

industriale;  

- România a ratificat Convenţia privind efectele transfrontaliere ale accidentelor 

majore, semnată la Helsinki în 1992. 

Directiva nr.96/82/CE- SEVESO II privind controlul accidentelor majore produse de 

substanţele periculoase a fost implementată în România în anul 2003 prin H. G. nr. 95 din 

23 ianuarie 2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore 

în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial nr. 120 din 25 

februarie 2003, care a fost înlocuită de H. G. nr. 804 din 25 iulie 2007, privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase publicată 

în Monitorul Oficial nr. 539 din 8 august 2007 cu modificările aduse de H. G. nr. 79 din 

11 februarie 2009, pentru modificarea H. G. nr. 804/2007 (menţionată mai sus), publicată 

în Monitorul Oficial nr. 104 din 20 februarie 2009. 

Implementarea Directivei nr.96/82/CE- SEVESO II prin H.G. nr. 95 din 23 ianuarie 

2003 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase a reliefat necesitatea elaborării legislaţiei pe orizontală, 

specifică implementării acestei directive:  

Ministerul Administraţiei şi Internelor: 

- Ordinul nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe 

periculoase, publicat în Monitorul Oficial cu nr. 460 din 31 mai 2005. 

Ministerului Mediului şi Pădurilor : 

- Ordinul nr. 1.084 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea procedurilor de notificare 

a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 118 din 10 februarie 2004. Emitent Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi Mediului;  

- Ordinul nr. 142 din 25 februarie 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 

raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a 

accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 191 din 4 martie 2004. Emitent Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi 

Mediului; 

- Ordinul nr. 251 din 26 martie 2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor 

de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care 

                                                           
5 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I,nr.465/28.06.2002 
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sunt implicate substanţe periculoase, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 11 

aprilie 2005. Emitent Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor; 

- Ordinul nr. 1299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspecţie 

pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 27 

ianuarie 2006. Emitent Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ( actualul Ministerul Mediului şi 

Pădurilor ) şi Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- Ordinul nr. 520/1.318 din 29 mai 2006, privind aprobarea Procedurii de investigare a 

accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

Noile prevederi sunt foarte importante pentru Directiva Seveso II pentru că: 

-fac trimitere expresă la propunerea de acte normative armonizate cu reglementările 

europene şi internaţionale în domeniu, la introducerea şi urmărirea programelor de 

conformare; 

- statuează “principiul prevenirii şi controlului integrat al poluarii prin utilizarea celor 

mai bune tehnici disponibile pentru activităţile care pot produce poluare semnificativa”
6
 

- introduc obligativitatea evaluării impactului asupra mediului, în faza iniţială a 

proiectului şi înaintea aprobării altor planuri sau programe; 

-solicită expres participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul şi introduc 

dreptul accesului acestuia la informaţiile în domeniu; 

- reglementează procedurile de autorizare, revizuire şi actualizare, de suspendare a 

acestora sau /şi a acordurilor de mediu, inclusiv cele privind informarea şi consultarea 

publicului în cadrul procesului de luare a deciziilor. 

Pentru implementarea acestei directive autorităţile au beneficiat de sprijinul Comisiei 

Europene, prin desfăşurarea unor seminarii TAIEX şi proiecte, astfel: 

- 2004 - Twinning project RO/2002/IB/EN/02 Implementation of the VOC’s, LCP 

and Seveso II Directives, PHARE – Program 2002 Twinning project the Romanian 

Ministrz of Environment and Water Management and the German Faderal Ministrz for the 

Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety; 

- 2009- Sprijin pentru implementarea Directivei 96/82/EC (SEVESO II) şi a 

Directivei 2003/105/EC – proiect desfăşurat în comun de către Inspectoratul General 

pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului a Regiunii 

Veneto (ARPAV), din Italia.  

- 2010- Suport pentru mărirea capacităţii Inspectoratului General pentru Situaţii de 

Urgenţă de evaluare a riscului/efectelor accidentelor majore – proiect desfăşurat în comun 

cu TUV Austria. 

În urma acestor proiecte au fost elaborate o serie de ghiduri:  

- Ghid de evaluare a planului de urgenţă externă; 

- Ghid de aplicarea Directivei SEVESO în domeniul amenajării teritoriului şi 

urbanismului; 

- Ghid de evaluare a rapoartelor de securitate; 

- Lista de verificare pentru inspecţia amplasamentelor cu îngrăşăminte; 

- Lista de verificare pentru inspecţia activităţilor din domeniul minier; 

- Lista de verificare pentru inspecţia pe rafinării; 

                                                           
6 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 16/06/2006 
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- Lista de verificare pentru inspecţia depozitelor de gaz petrolier lichefiat;  

- Metodologie pentru analiza riscurilor industriale ce implică substanţe 

periculoase. 

Toate aceste pot fi accesate la adresa http://www.igsu.ro/domenii_seveso.html. 

Conform raportului final al studiului F-Seveso (Studiul de eficacitate al Directivei 

Seveso II), apărut în 29 august 2008, în România au fost inventariate 202 unităţi 

industriale, din care 131 cu risc major şi 71 cu risc minor, ţara plasându-se pe locul 10 în 

privinţa numărului unităţilor industriale tip Seveso în ţările UE. 

 

3. PARTICULARITĂŢI ALE IMPLEMENTĂRII DIRECTIVEI SEVESO II ÎN 

JUDEŢUL MUREŞ  
 

Acest studiu îşi propune să prezinte modul de implementare a Directivei nr.96/82/CE- 

SEVESO II privind controlul accidentelor majore produse de substanţele periculoase şi a 

Directivei 105/2003/EC de amendare a Directivei nr.96/82/CE la nivelul judeţului Mureş. 

Responsabilitatea implementării acestei Directive a revenit Ministerului Apelor şi 

Protecţiei Mediului ( actualul Ministerul Mediului şi Pădurilor) şi Ministerului 

Administraţiei şi Internelor la nivel central, denumite autorităţi centrale şi Inspectoratelor 

pentru Protecţia Mediului (Actuala Agenţie pentru Protecţia Mediului), Garda Naţională 

de Mediu prin Comisariatele Judeţene şi Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă 

judeţene, la nivel local, denumite autorităţi competente.  

Astfel în judeţul Mureş responsabile de implementarea directivei SEVESO sunt 

autorităţi competente: 

- Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă „Horea” al judeţului Mureş; 

- Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Mureş; 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş – Secretariatul de Risc  

Odată cu implementarea acestei directive, în judeţul Mureş au fost identificaţi 

următorii operatori economici
7
 

a) Operatori economici încadraţi la limita superioară – Risc Major (RM) 

- SC AZOMUREŞ SA Tg. Mureş; 

- SC DAFCOHIM SRL Tg. Mureş; 

- SC AMGAZ SA Tg. Mureş, amplasamentul extravilanul satului SELEUS, Comuna 

Daneş, jud. Mureş; 

- SC DEPOMURES SA Tg. Mureş, amplasament extravilanul loc. Tg. Mureş; 

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş, sucursala Ploieşti, atelier înmagazinare 

Transilvania, depozitul Sărmăşel şi staţia comprimare gaze Sărmăşel; 

- SC VITAFOAM ROMANIA SRL Luduş; 

- SC CARBID FOX SA Tîrnăveni eliminat în 2007. 

b) Operatori economici încadraţi la limita inferioară – Risc minor (Rm)  

- SC COMPANIA AQUASERV SA;  

- SC GABIMEX SRL Tîrnăveni:  

punct de lucru str. Armatei nr.1 

punct de lucru str. Progresului nr.1 

                                                           
7 Art.5 din H.G. 804/2007 
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- SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA, Sucursala Electrocentrale 

Mureş, punct de lucru centrala termoelectrică Iernut; 

- SC TERRA RECYCLING SRL Târnăveni , eliminat în 2011.  

 

4. OBLIGAŢIILE OPERATORILOR ECONOMICI CE SUNT ÎNCADRAŢI 

SUB DIRECTIVA SEVESO 
 

Operatori economici încadraţi la limita inferioară – Risc minor (Rm)  

Operatorul are obligaţia să elaboreze un document care să stabilească politica sa de 

prevenire a accidentelor majore şi care să garanteze că aceasta este implementată în mod 

corespunzător în scopul protejării, la un nivel ridicat, a sănătăţii populaţiei şi mediului, 

prin mijloace, structuri şi sisteme de management adecvate. 

Operatori economici încadraţi la limita superioară – Risc Major (RM) 

Operatorul este obligat să elaboreze un raport de securitate în scopul: 

a) de a demonstra că a implementat politica de prevenire a accidentelor majore, 

precum şi planul de management al securităţii pentru aplicarea acestei politici, potrivit 

prevederilor Anexei nr. 3 din hg 804 din 2007 

b) de a demonstra că a identificat pericolele potenţiale de accidente majore şi au fost 

luate măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente şi limitarea 

consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; 

c) de a demonstra că au fost incluse măsuri adecvate de siguranţă în proiectarea, 

construcţia, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, unităţilor de stocare, echipamentului şi 

infrastructurii din interiorul amplasamentului, care prezintă riscuri de accidente majore; 

d) de a demonstra că planul de urgenţă internă a fost elaborat, iar informaţiile necesare 

pentru elaborarea planului de urgenţă externă au fost furnizate ISU (Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă), în vederea luării măsurilor necesare în cazul producerii unui accident 

major; 

e) de a asigura informaţiile necesare autorităţilor publice competente la nivel regional 

şi judeţean şi autorităţilor publice locale responsabile cu planificarea amenajării 

teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de noi activităţi sau 

dezvoltarea ulterioară în jurul amplasamentelor existente. 

Operatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului raportul de securitate. 

Operatorul trebuie să elaboreze un plan de urgenţă internă care să cuprindă măsurile ce 

trebuie aplicate în interiorul amplasamentului 

Operatorul amplasamentului încadrat la limita superioară furnizează, din oficiu, 

periodic şi în forma cea mai adecvată, informaţii privind măsurile de securitate în 

exploatare şi comportamentul în caz de accident tuturor persoanelor, precum şi factorilor 

de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul, care ar putea fi afectate de un 

accident major produs pe amplasament. 

Operatorii au obligaţia să numească la nivelul amplasamentului un responsabil în 

domeniul managementului securităţii în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Considerăm că este necesar să amintim câteva prerogative şi responsabilităţi ce revin 

autorităţilor competente din transpunerea Directivei Seveso II în ţara noastră: 

- înfiinţarea şi implementarea unui sistem de inspecţie şi control; 

- inspecţii la nivelul fiecărui amplasament - cel puţin o dată la fiecare 12 luni; 
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- înfiinţarea unui birou de informare şi a unui nou sistem de informare şi informaţii; 

- crearea unei baze de date la nivel naţional; 

- realizarea unui inventar al instalaţiilor care desfaşoară activităţi aflate sub incidenţa 

Directivei Seveso II; 

- analiza informaţiilor din rapoartele de siguranţă, rapoartele de prevenire a 

accidentelor majore, planurile de urgenţă internă, cu luarea în considerare a politicilor de 

organizare a teritoriului (pentru fiecare operator); 

- comunicarea de informaţii tuturor celor implicaţi şi interesaţi, atât din exterior 

(Comisie şi alte state membre), cât şi din ţară (public, autorităţi locale, operatori); 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă judeţean întocmeşte Planul de urgenţă 

externă, pe baza informaţiilor furnizate de operatorul economic în raportul de securitate, 

planul de urgenţă internă sau alte documente solicitate;  

- identificarea necesităţilor de formare profesională pentru persoanele implicate în 

activităţile de gestiune a riscului şi prevenire a accidentelor, etc. 

 

5. PERSPECTIVE ŞI TENDINŢE LA NIVELUL JUDEŢULUI MUREŞ  
 

1- Prin activitate de retehnologizare SC COMPANIA AQUASERV SA intenţionează 

reducerea cantităţii de clor ce o utilizează în cadrul procesului tehnologic de tratare a apei 

potabile. 

2- Identificarea de noi operatori economici, dar daorită actualului context politic şi 

economic mulţi operatori economici îşi reduc activitatea sau chiar închid activitatea, iar 

noi operatori economici care să desfăşoare activităţi în care să fie implicate substanţe 

chimice nu există. 

3- Desfăşurare de exerciţii de testare a planurilor de urgenţă externă, verificarea 

modului cum operatorii economici realizează testarea planurilor de urgenţă internă, 

acţiuni de informarea şi pregătirea populaţiei. 

4- Acţiuni de inspecţie şi control prin care să se urmărească o examinare planificată şi 

sistematică a sistemelor utilizate în amplasament, fie ele de natură tehnică, organizatorică 

sau managerială, astfel încât să se asigure că: 

a) operatorul poate demonstra că a luat măsuri adecvate în legătură cu diferitele 

activităţi care se desfăşoară în cadrul amplasamentului, în vederea prevenirii accidentelor 

majore; 

b) operatorul poate demonstra că a folosit mijloacele adecvate în vederea limitării 

efectelor accidentelor majore, în cadrul şi/sau în afara amplasamentului; 

c) datele şi informaţiile conţinute în raportul de securitate sau în orice alt document 

depus reflectă în mod adecvat condiţiile din amplasament; 

d) au fost furnizate publicului informaţii. 

 

6. PERSPECTIVE ŞI TENDINŢE EUROPENE  

 

- La nivelul Comisiei Europene a fost demarat procesul de revizuire a Directivei 

96/82/CE privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe 

periculoase. 

- Directiva Seveso II trebuie să fie modificată, ca urmare a schimbărilor din sistemul 

UE de clasificare a substanţelor periculoase, la care Directiva face trimitere. În acest 
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context, s-a decis în 2008 să se lanseze o reexaminare mai amplă, întrucât structura de 

bază a directivei şi cerinţele sale principale au rămas, în esenţă, neschimbate de la 

adoptarea acesteia.  

 

7. COERENŢA CU ALTE POLITICI ŞI OBIECTIVE ALE UNIUNII 

EUROPENE  
 

Principalul motiv de revizuire a Directivei Seveso II este de a alinia anexa 1
 
a HG 804 

din 2007 ,privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea 

şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor periculoase (denumit în continuare 

„Regulamentul CLP”), care modifică şi abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE la 

care Directiva Seveso II face trimitere în prezent. Normele Regulamentul (CE) nr. 

1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea (CLP) devin definitive începând 

cu 1 iunie 2015.  
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