


DESPRE PROIECT

În lumea afacerilor expresia “timpul înseamnă bani”, 
este memorabilă. Când vine vorba despre risc, trebuie 
să ținem cont de faptul că “riscul înseamnă bani”. 
Managementul riscurilor este una dintre principalele 
modalități de a optimiza activitatea deţinătorilor de 
echipamente energetice, chimice, petrochimice și alte 
echipamente şi instalaţii industriale. 

Prin pregătirea și dezvoltarea de cursuri de formare în 
domeniul managementului riscului industrial, proiectul 
susține coeziunea socială și consolidarea economică din 
regiunea transfrontalieră, stimulează dezvoltarea în 
comun a aptitudinilor și cunoștințelor prin cooperarea 
între organismele educaționale recunoscute pe plan 
internațional, în scopul creșterii gradului de calificare 
a populației,ca urmare a schimburilor bilaterale de 
activități educaţionale.

Scopul principal al proiectului este de a susține 
îmbunătățirea pregătirii oamenilor în scopul găsirii de 
locuri de muncă necesare și calificate. În urma unei 
curricule comune, proiectul construiește o colaborare 
viitoare în schimbul de experți între cele două țări vecine, 
recunoașterea reciprocă a competențelor și, prin urmare, 
constituie baza unei cooperării pe piața forței de muncă 
din regiunea transfrontalieră.

Proiectul contribuie la asigurarea condițiilor pentru 
o dezvoltare durabilă în domeniul noilor tehnologii, 
educației personalului, creșterii economice și dezvoltării 
resurselor umane în regiunile cu cea mai mare 
concentrare de activităţi industriale din Serbia și România.

ABOUT THE PROJECT

In the business world the expression “time is money” 
is memorable. When it comes to risk, we must keep in 
mind that “risk is money”. Risk management is one of 
the main ways to optimize the activities of stakeholder’s 
power equipment, chemical, petrochemical and other 
industrial equipment and facilities. 

By joint preparation and development of training 
courses in Industrial Risk Management, the 
project sustains the social cohesion and economic 
strengthening in the cross-border region, it stimulates 
joint development of skills and knowledge through 
cooperation between internationally recognized 
education bodies in order to increase the population 
with qualifications received through educational 
exchange activities. 

The main aim of the project is to support improvement 
of people’s preparedness to find necessary and 
qualified jobs. Following a common educational 
curriculum, the project builds a future collaboration in 
the exchange of experts between the two neighbouring 
countries, mutual recognition of skills and thus lays the 
foundations for cooperation in the labour market in the 
cross-border region.

The project contributes to better preconditions 
for sustainable implementation of new technology, 
education of people, economic growth and human 
resource development  in the regions with the highest 
concentration of manufacturing and engineering 
industry of Serbia and Romania.
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Curricula for T-IRM Training Course

Module 1. Introduction to Risk Management
1.1. Introduction
1.2. Risk assessment
1.3. Principles
1.4. Framework
1.5. Understanding the organization and the context
1.6. Implementing risk management
1.7 Monitoring and reviewing the framework
1.8. Continuous improvement of the existing framework
1.9. Process
1.10. Communication and consultation
1.11. Establishing the general context
1.12. Risk assessment
1.13. Risk treatment
1.14. Monitoring and review
1.15. Recording the risk management process
1.16. Hazards, Risks and Safety
1.17. RBI Methodology Overview
1.18. RIMAP Framework procedure

Module 2. Risk management standards

2.1. Introduction
2.2. Draft ISO Guide 73:2009 - Risk management – Vocabulary 
2.3. ISO 31000 - Risk management – Principles and Guidelines
2.4. ISO 31010:2009 - Risk assessment techniques
2.5. BS 31100:2011 - Risk management – Code of practice and guidance for 
implementation of BS ISO 31000

Module 3. The risk management process – principles and practices

3.1. Introduction
3.2. Establishing the context
3.3. Risk assessment
3.4. Risk treatment



3

3.5. Risk monitoring and review
3.6. Risk communication and consultation

Module 4. Documentation and Auditing of the Risk Management System

4.1 Guidelines for Implementing the Risk Management System
4.1.1 Scope
4.1.2 Risk - should not scare us
4.1.3 Why manage the risk?
4.1.4 How does the integrated risk management system work?
4.1.5 Implementation strategy
4.1.6 Tools used in the implementation of RMS

4.2. The Quality Manual of the Risk Management System
4.2.1. Overview
4.2.2. Documentation

Module 5. Risk and Failures, Reliability and Maintenance

5.1. Introduction
5.2. Safety, reliability and risk
5.3. Basic maintenance concepts
5.4. Failure modes and effects analysis
5.5. Risk and maintenance
5.6. Reliability and risk assessment
5.7. Predicting risk and reliability 
5.8. Case studies

Module 6. Damage Mechanisms Affecting Pressure Vessels

6.1. Introduction
6.2. Thinning damage
6.3. Component lining damage
6.4. Stress corrosion cracking in caustic services
6.5. Stress corrosion cracking in amine services
6.6. Sulphide stress cracking
6.7. Stress oriented hydrogen-induced cracking in hydrogen-sulphide  
services
6.8. Stress corrosion cracking in carbonate services
6.9. Stress corrosion cracking in polythionic acid services
6.10. Chloride stress corrosion cracking
6.11. Hydrogen stress cracking in hydrofluoric acid services
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Modulul 6

Mecanisme de Degradare care Afectează Vasele Sub Presiune”

În cursul unui studiu efectuat în urma unor inspecții pe bază de risc (RBI) este de o 
importanță majoră să se determine cauzele degradării observate (sau anticipate), 
respectiv probabilitatea și severitatea degradării care este posibil să se producă în 
viitor. Degradările descoperite în timpul unei inspecții în timpul funcționării pot fi 
rezultatul unei probleme pre-existente, înainte ca componenta respectivă să intre 
în funcționare sau pot fi cauzate de regimul de funcționare. Deteriorarea poate fi 
cauzată de proiectarea defectuoasă a componentelor, inclusiv alegerea unor materiale 
nepotrivite și alte detalii sau de interacțiunea cu medii agresive la care componenta 
este expusă în timpul funcționării normale sau în timpul unor regimul tranzitorii.

Se prezintă cele mai importante mecanisme de degradare care afectează 
recipientele sub presiune, cum ar fi subțierea generală, degradarea căptușelilor, 
coroziunea fisurantă sub tensiune în medii caustice, de amine, de sulfați, de 
carbonați, de hidrogen sulfurat, de acid politionic, de cloruri, de acid flourhidric, 
coroziune exterioară a componentelor feritice și austenitice, coroziune sub 
izolație, degradare la acțiunea hidrogenului la temperaturi înalte, ruperea 
fragilă și fragilizarea, oboseala mecanică, oboseala termică și fluajul. În cazul 
fiecărui mecanism de degradare se evidențiază condițiile de funcționare care 
conduc la apariția degradării. De asemenea, sunt identificate tipurile de 
echipamente predispuse la diferitele fenomene de degradare întâlnite în industria 
petrochimică.

Identificarea folosind tehnica termografiei a zonelor ”umede” ale izolației exterioare,  
care sunt expuse la coroziune sub izolație cauzată de cloruri
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Modulul 7

Inspecţie pe Bază de Risc şi Proceduri de Mentenanţă pentru 
Industria Europeană - RIMAP”

Un consorțiu format din 16 companii europene, reprezentând un domeniu larg de 
cunoaștere, au format un parteneriat în vederea dezvoltării unei practici europene 
în inspecția și mentenanța bazată pe risc. Proiectul a fost adresat industriei 
petrochimice, chimice, siderurgice și energetice, dar tehnicile pot fi transferate și 
către alte sectoare industriale.

Scopul principal al proiectului a fost să nu se mai aplice practicile vechi în ceea 
ce privește inspecțiile și mentenanța, bazate pe tradiție și reguli prescrise, și să 
se intre pe tărâmul proceselor optimizate, unde măsurile pentru managementul 
riscului, siguranță și economie sunt integrate în noile tehnologii. Cele mai bune 
practici și instrumente disponibile au fost utilizate: inspecție pe bază de risc (RBI), 
mentenanță centrată pe fiabilitate (RCM), costul ciclului de viață, dezvoltarea de 
modele de degradare. Acestea au condus la o îmbunătățire a competitivității și la 
operațiuni sigure, fiabile și eficiente din punct de vedere al costurilor în Europa. 
Aproximativ 10-40% din costurile operaționale și de risc au fost planificate a fi 
economisite de către ramurile industriale implicate.

Se prezintă proiectul RIMAP prin care a fost introdus în industria europeană 
sistemul de proceduri pentru inspecție și mentenanță pe bază de risc. Se trece în 
revistă istoria proiectului RIMAP, de la formarea consorțiului de companii doritoare 
să implementeze conceptele API RBI în Europa, până la realizarea normei 
europene în premieră în acest domeniu. Capitolul cuprinde de asemenea sinteza 
procedurii RIMAP care stă la baza mentenanței pe bază de risc la nivel european în 
industria petrochimică.

Comparație între abordarea clasică și abordarea RIMAP în ceea ce privește  
analiza de risc multi-nivel
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