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CONSIDERAŢII GENERALE
•

•

Pentru a oferi certitudinea că pe teritoriul său activităţile care implică
substanţe chimice toxice şi precursori sunt desfăşurate numai în
scopuri neinterzise prin Convenţie, fiecare Stat Parte trebuie să fie
subiectul măsurilor de verificare la faţa locului a instalaţiilor care produc
substanţe chimice din lista 1, 2, 3, precum şi a altor instalaţii care
produc substanţe organice definite, în conformitate cu Articolul VI.
Inspecţiile prevăzute în Articolul VI sunt determinate de conţinutul
declaraţiilor transmise de Statul Parte Secretariatului Tehnic al
Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Aceste
inspecţii (care pot fi iniţiale, sistematice sau ulterioare) au loc numai la
instalaţiile, inclusiv platformele, declarate în conformitate cu prevederile
Articolului VI.
Notă: Secretariatul Tehnic al OIAC este, de asemenea împuternicit să
dispună inspecţii la cerere, conform prevederilor din Partea X.
Inspecţiile la cerere nu vor fi discutate în această secţiune.

•

Toate inspecţiile în conformitate cu Articolul VI se desfăşoară cu
respectarea prevederilor din partea II a Anexei privind verificarea,
respectiv părţile din Anexa privind verificarea, care corespund
activităţilor din instalaţii sau platforme:
o Partea III şi VI:
Instalaţii pentru lista 1
o Partea VII:
Platforme pentru lista 2
o Partea VIII:
Platforme pentru lista 3
o Partea IX:
Alte instalaţii de producţie
chimică
Ar trebui menţionat că acolo unde prevederile pentru inspecţii
prevăzute în partea II diferă de cele prevăzute în părţile III, VI – IX,
prevederile din partea II au întâietate.

ELIGIBILITATEA PENTRU INSPECŢIE
•

•

Cu excepţia instalaţiilor pentru substanţe din lista 1, nu toate instalaţiile
declarate sunt subiectul inspecţiei în conformitate cu Articolul VI.
Anexa privind verificarea conţine pragurile de verificare pentru fiecare
din cele 4 tipuri de instalaţii.
O instalaţie este subiectul unei inspecţii dacă:
o - Instalaţii de producţie în scop de cercetare, medical sau
farmaceutic: A produs în anul calendaristic precedent sau a
anticipat producerea în anul următor a mai mult de 100 gr (în
total) de substanţe chimice din lista 1.
o - Instalaţia unică la scară redusă sau de producţie a
substanţelor în scopuri de protecţie: A produs în anul
calendaristic anterior sau a anticipat că va produce în anul
următor orice cantitate de substanţe din lista 1
o - Lista 2: A produs, prelucrat sau consumat în oricare din cei
trei ani anteriori sau anticipează că va produce în anul
calendaristic următor:
 10 kg dintr-o substanţă marcată cu * în lista 2, Partea A;
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1 tonă (MT) din oricare dintre substanţele aflate pe lista 2,
partea A; sau
 10 MT dintr-o substanţă chimică aflată pe lista2, Partea B
o - Lista 3: A produs în anul calendaristic precedent sau
anticipează că va produce în anul următor mai mult de 200 MT
(în total) din oricare dintre substanţele chimice aflate pe lista 3.
o - Alte instalaţii de producere a substanţelor chimice: Au produs
încursul anului anterior, prin sinteză:
 Mai mult de 200 MT (în total) de substanţe organice
definite, care nu se află pe liste sau
 Mai mult de 200 MT dintr-o substanţă organică definită
care conţine elementele fosfor, sulf sau fluor (numite în
continuare platforme PSF sau substanţe PSF) în una sau
mai multe instalaţii. Această categorie de instalaţii este în
atenţia deosebită a CWC.


•

Examinând declaraţiile la nivel naţional în funcţie de pragurile de
inspecţie, o Autoritate Naţională poate determina cu exactitate câte
instalaţii vor fi ţinta inspecţiilor într-un anumit an calendaristic. Această
informaţie este utilă autorităţilor guvernamentale pentru a avertiza
reprezentanţii platformelor. Această informaţie, combinată cu
informaţiile privind programul de inspecţii şi bugetul OIAC, poate indica
Autorităţii Naţionale numărul aproximativ de inspecţii pe care le va
găzdui în cursul anului.
- Este indicat ca Autoritatea Naţională, după depunerea
declaraţiilor la Secretariatul Tehnic, să informeze reprezentanţii
platformelor despre posibilitatea inspecţiei după depunerea
declaraţiilor la Secretariatul Tehnic.

SELECŢIA PENTRU INSPECŢIE
•

Secretariatul Tehnic selectează instalaţiile pentru inspecţie pe baza
criteriilor stabilite în părţile corespunzătoare din Anexa privind
verificarea, după cum urmează:
- Instalaţii care produc substanţe din Lista 1
o Fiecare instalaţie declarată pentru lista 1 va primi o inspecţie
iniţială, în scurt timp după declararea ei la OIAC.
o Numărul, frecvenţa, durata, perioada şi modul sistematic al
inspecţiilor pentru o anumită instalaţie va depinde de riscul
pe care îl prezintă pentru Convenţie substanţele chimice,
caracteristicile instalaţiei şi natura activităţilor desfăşurate în
cadrul ei. Această evaluare va fi făcută în cursul inspecţiei
iniţiale.
o Nu există o limită pentru numărul de inspecţii care pot avea
loc anual la o instalaţie declarată care produce substanţe din
lista 1.
- Platforme care produc substanţe din Lista 2
o Fiecare platformă va primi o inspecţie iniţială în cursul anului
de după declararea ei la OIAC.
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Notă: Convenţia stabileşte că platformele producătoare de
substanţe din lista 2 declarate la intrarea în vigoare CWC vor
fi inspectate cât mai curând posibil, de preferinţă în primii trei
ani de la intrarea în vigoare a CWC. Platformele care produc
substanţe din Lista 2 declarate ulterior acestei perioade vor fi
inspectate în cursul anului în care au fost declarate.
o Frecvenţa şi amplitudinea inspecţiilor ulterioare vor depinde
de evaluarea riscului făcută cu ocazia inspecţiei iniţiale (
vezi, de asemenea, Partea VII a Anexei privind verificarea
referitoare la inspecţiile iniţiale la platformele producătoare).
o Nici o platformă producătoare de substanţe din lista 2 nu va
primi mai mult de 2 inspecţii într-un an calendaristic.
- Platforme care produc substanţe din Lista 3
o Secretariatul Tehnic va selecta la întâmplare platforma
pentru inspecţie printr-un mecanism adecvat (de exemplu
printr-un soft special proiectat), pe baza următorilor factori
preponderenţi:
- Distribuţia geografică echitabilă a inspecţiilor;
Notă: Formula care dă greutate „distribuţiei geografice
echitabile” a fost adoptată de Consiliul Executiv (vezi EC
XVII/DEC.7).
- Informaţiile pe care le are Secretariatul Tehnic referitoare
la substanţele chimice relevante, caracteristicile uzinei şi
natura activităţilor desfăşurate în acea uzină/platformă.
o Nici o platformă producătoare de substanţe din lista 3 nu va
primi mai mult de 2 inspecţii într-un an calendaristic.
- Alte platforme/instalaţii producătore de substanţe chimice
o Secretariatul Tehnic va selecta la întâmplare platforma
pentru inspecţie printr-un mecanism adecvat (de exemplu
printr-un soft special proiectat), pe baza următorilor factori
preponderenţi:
- Distribuţia geografică echitabilă a inspecţiilor;
- Informaţiile pe care le are Secretariatul Tehnic referitoare
la substanţele chimice relevante, caracteristicile uzinei şi
natura activităţilor desfăşurate în acea uzină/platformă.
- Propunerile Statelor Părţi făcute în baza unui acord
aprobat de Conferinţa Statelor Părţi.
o Nici o platformă producătoare de substanţe organice definite
nu va primi mai mult de 2 inspecţii într-un an calendaristic.
Notă: Numărul total de inspecţii combinate la platforme
producătoare de substanţe organice definite şi la platformele
producătoare de substanţe chimice din lista 3, nu va depăşi cea
mai mică din următoarele două cifre: 3 inspecţii plus 5% din
numărul total de platforme declarate sau 20 de inspecţii.
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NOTIFICAREA UNEI INSPECŢII EMINENTE
•

•
•
•

•
•

Un Stat Parte va primi o notificare formală din partea directorului
general al Secretariatului Tehnic în care se va indica sosirea
planificată a echipei de inspecţie. Această notificare va fi făcută
conform procedurilor din „Manualul de inspecţii”.
Statul Parte trebuie să confirme primirea notificării în cel mult o oră
de la primirea acesteia.
Autoritatea Naţională trebuie să servească ca punct de contact cu
OIAC 24 de ore pe zi (permanent) şi va informa reprezentanţii
platformei despre inspecţia OIAC.
Notificarea OIAC va include următoarele:
o Tipul de inspecţie ( Lista 1, 2, 3, SOD);
o Punctul de intrare în ţară a echipei de inspecţie;
o Data şi ora de sosire la punctul de intrare;
o Mijlocul de transport (numărul zborului, compania)
o Informaţii referitoare la locul ce va fi inspectat;
- Notificarea va include numele şi adresa instalaţiei, aşa
cum au fost trecute în declaraţia anuală transmisă.
o Numele inspectorilor şi asistenţilor de inspecţie;
o Dacă este cazul, numărul zborului neprogramat.
La sfârşitul secţiunii există un exemplu de notificare OIAC.
Intervalul de timp dintre momentul notificării inspecţiei şi momentul
sosirii echipei de inspecţie la punctul de intrare (POE) depinde de tipul
de inspecţie.

Regimul (tipul de inspecţie)
Lista 1

Lista 2
Lista 3/SOD

•

Durata de timp
Inspecţie iniţială: Notificarea cu cel puţin
72 de ore înainte de sosirea la POE.
Inspecţie sistematică: Notificarea cu cel
puţin 24 de ore înainte de sosirea la
POE.
Notificarea cu cel puţin 48 de ore înainte
de sosire echipei de inspecţie la
platformă.
Notificarea cu cel puţin 120 de ore
înainte de sosire echipei de inspecţie la
platformă

Autoritatea Naţională va trebui să întâlnească echipa de inspecţie la
punctul de intrare, astfel încât echipa de inspecţie să ajungă la
platformă în cel mult 12 ore de la intrarea în ţară.
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OBIECTIVELE INSPECŢIEI
•
•

Inspectorii îşi vor desfăşura activitatea într-o manieră care să conducă
la îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice, stabilite în Convenţie.
Obiectivele urmărite în cadrul unui regim de verificare determină
amplitudinea şi dictează activităţile specifice pe care le vor face
inspectorii. Inspectorii vor urmări:

Tipul inspecţiei
Lista 1
Instalaţia unică la
scară redusă
Alte instalaţii pentru
substanţe din lista 1

Lista 2

Lista 3/SOD

Obiectivul general
Obiectivul specific
Cantităţile de substanţe Cantitatea totală de substanţă din lista 1 nu
din lista 1 produse au fost depăşeşte 1 tonă.
corect declarate
-Instalaţia nu este utilizată pentru producerea altor substanţe din lista 1
nedeclarate
-Cantităţile de substanţe din lista 1 produse, prelucrate sau consumate
au fost corect declarate.
-Substanţele din lista 1 nu sunt utilizate în alte scopuri.
Activităţile
sunt
în Absenţa oricărei substanţe din lista 1, în
concordanţă cu obligaţiile special producţia ei, cu excepţia celor
asumate şi cu cele prevăzute în Partea VI
declarate
Concordanţa datelor declarate cu nivelul
producţiei,prelucrării,consumului
Dacă substanţele din lista 2 nu au fost
utilizate în alte scopuri, interzise.
Activităţile
sunt
în Absenţa oricărei substanţe din lista 1, în
concordanţă
cu
cele special producţia ei, cu excepţia celor
declarate
prevăzute în Partea VI

MANDATELE DE INSPECŢIE
•
•
•
•

Mandatul de inspecţie conţine instrucţiunile specifice din partea
directorului general, care stabileşte modul de desfăşurare al
inspecţiei, inclusiv obiectivele şi operaţiile de inspecţie.
Conducătorul/şeful echipei de inspecţie va prezenta mandatul
reprezentantului Statului Parte Inspectat după sosirea la punctul de
intrare.
Un exemplu de mandat de inspecţie este prezentat la sfârşitul
secţiunii.
Reprezentantul Statului Parte inspectat verifică mandatul pentru a se
asigura că informaţiile privind instalaţia ce urmează a fi inspectată
corespund cu cerinţele stabilite în partea VI - IX din Anexa privind
verificarea.

DURATA INSPECŢIEI
•
•
•

Durata inspecţiei variază în funcţie de tipul inspecţiei. Conform
articolului VI, pentru inspecţii este stabilită o anumită durată, excepţie
făcând cele pentru instalaţiile din lista 1.
Inspecţiile la instalaţiile din lista 2, 3 şi SOD pot avea o durată mai
mare, în funcţie de înţelegerea dintre Statul Parte inspectat şi echipa
de inspecţie.
Durata inspecţiei este următoarea:
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Tipul de inspecţie
Lista 1
Lista 2
Lista 3/SOD

Durata
Nu există durată prestabilită în Convenţie
Nu mai mult de 96 de ore
Nu mai mult de 36 de ore

INSPECŢII INIŢIALE ŞI ACORDURI DE INSTALAŢIE
•

•

Prima inspecţie care are loc la o instalaţie producătoare de substanţe
din lista 1 sau 2 se numeşte inspecţie iniţială. Următoarele inspecţii la
o instalaţie producătoare de substanţe din lista 1 sunt considerate
inspecţii sistematice, iar cele la o instalaţie producătoare de
substanţe din lista 2 sunt considerate ulterioare. Nu există prevederi
separate pentru inspecţiile iniţiale şi cele ulterioare la instalaţiile
producătoare de substanţe din lista 3 şi substanţe organice definite.
Notă: Această secţiune descrie problemele specifice pentru
inspecţiile iniţiale. Prevederile pentru alte tipuri de inspecţie sunt
prezentate în secţiunea Prevederile inspecţiilor.
Inspecţii iniţiale la instalaţii producătoare de subtanţe din lista 1
- Toate instalaţiile producătoare de subtanţe din lista 1 vor primi
o inspecţie iniţială, la scurt timp după declararea lor.
- Scopul inspecţiei iniţiale este de a verifica informaţiile trecute
în declaraţiile care privesc instalaţia, de a întocmi un acord de
instalaţie şi de a obţine informaţii suplimentare în vederea
planificării activităţilor ulterioare - inspecţii de rutină şi
monitorizare continuă.
 Suplimentar, activitatea de inspecţie la instalaţia unică la
scară redusă va include verificarea:
- volumului vaselor de reacţie, care nu trebuie să
depăşească 100 de litri,
- volumul total al tuturor vaselor de reacţie, care au un
volum mai mare de 5 litri, care nu trebuie să depăşească
500 de litri.
 Prevederile pentru instalaţia unică la scară redusă nu se
aplică altor instalaţii producătoare de substanţe din lista 1
(ex: instalaţiile în scopuri de protecţie, cercetare,
medicale sau farmaceutice).
- Acordul de instalaţie
 Este necesar ca acordurile de instalaţie să fie completate
în 180 de zile de la intrarea în vigoare a Convenţiei
pentru Statul Parte sau după ce instalaţia a fost declarată
pentru prima dată. Această prevedere se aplică tuturor
instalaţiilor de la Lista 1.
 Acordurile de instalaţie pentru lista 1 trebuie să fie
conform cu modelul aprobat de Conferinţa Statelor Părţi
(C-III/DEC.14).
 O dată stabilit acordul de instalaţie, procedurile
inspecţiilor sistematice vor fi cele prevăzute în acest
acord.
 Finalizarea acordurilor de instalaţie necesită aprobarea
Consiliului Executiv.
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- Prevederile de monitorizare continuă
 În timpul inspecţiei iniţiale, echipa de inspecţie poate
instala instrumentele de monitorizare continuă, conform
prevederilor Convenţiei şi acordului de instalaţie.
•

Inspecţiile iniţiale la platformele producătoare de substanţe din
lista 2
- Suplimentar, pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi
particulare, inspecţia iniţială va determina frecvenţa şi modul
de desfăşurare al inspecţiilor ulterioare.
- Inspectorii vor evalua riscul pentru obiectivul şi scopul
Convenţiei prezentat de :
 Substanţele chimice relevante
 Caracteristicile platformei
 Natura activităţilor desfăşurate acolo.
Având în vedere aceşti factori, inspectorii vor ţine cont de:
 Toxicitatea substanţelor de pe liste şi produsele finale
produse cu ele (dacă există);
 Cantitatea de substanţe chimice de pe liste depozitate în
cadrul platformei;
 Cantitatea de substanţe aflate pe liste pentru stocurile de
aprovizionare de pe platforma inspectată;
 Capacitatea de producţie a instalaţiilor producătoare de
substanţe din lista 2;
 Capabilitatea şi convertibilitatea instalaţiei de producţie
iniţiale, spaţiului de depozitare a substanţelor toxice în
cadrul platformei inspectate.
Elementele de care trebuie să se ţină cont în evaluare
riscului a fost detaliate la Conferinţa Statelor Părţi în CI/DEC.32.
- O instalaţie producătoare de substanţe din lista 2 va primi o
inspecţie iniţială nu mai târziu de primul an de la declararea
sa.
- Acordurile de instalaţie pentru lista 2
 Un proiect de acord de instalaţie va fi pregătit în cursul
inspecţiei iniţiale, cu excepţia cazului în care Secretariatul
Tehnic şi Statul Parte inspectat decid că nu este necesar.
 Convenţia stipulează că acordul de instalaţie va fi finalizat
în cel mult 90 de zile după terminarea inspecţiei iniţiale.
Finalizare acordului de instalaţie necesită aprobarea
Consiliului Executiv.
 Acordurile de instalaţie pentru lista 2 se bazează pe
modelul acordului de instalaţie aprobat de Conferinţa
Statelor Părţi (C-III/DEC.15).
 Acordul de instalaţie va specifica frecvenţa şi
amplitudinea inspecţiilor, precum şi modul de desfăşurare
a acestora.

•

Instalaţii pentru substanţe din lista 3 şi substanţe organice
definite
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•

•

Deoarece platformele sunt selectate la întâmplare, printr-un
mecanism determinat şi fiecare platformă nu este inspectată foarte
frecvent, Convenţia nu cere acorduri de instalaţie în cazul
platformelor producătoare de substanţe din lista 3 şi substanţe
organice definite.
Totuşi, un Stat Parte poate cere încheierea unui acord de instalaţie
pentru platfomele producătoare de substanţe din lista 3 sau SOD.
Până în prezent nu s-au înregistrat acorduri de instalaţie pentru
aceste tipuri de instalaţie.

PREVEDERI GENERALE PENTRU INSPECŢII
Regulile generale pentru verificare, aşa cum sunt prezentate în Partea a II a
Anexei privind verificarea, se aplică identic tuturor regimurilor sau tipurilor de
inspecţii la care face referire articolul VI. De asemenea, prevederile din Anexa
privind confidenţialitatea se aplică tuturor inspecţiilor.
Părţile II, III şi VI-IX din Anexa privind verificarea conţin prevederi specifice
care se referă la inspecţiile menţionate în articolul VI. Metodologia utilizată de
Secretariatul Tehnic pentru îndeplinirea responsabilităţilor în acord cu Convenţia
este prezentată în “Manualul de inspecţie” al Secretariatului Tehnic, dezvoltată în
acord cu Partea II, paragraful 42 din Anexa privind verificarea.
Intrarea şi tranzitul echipei de inspecţie
•
•
•

•
•

Toate Statele Părţi sunt obligate să indice un punct de intrare pe
teritoriul lor şi să informeze OIAC despre acest lucru în cel mult 30
de zile de la intrarea în vigoare a Convenţiei pentru ele.
Statele Părţi pot schimba punctul de intrare desemnat. Această
schimbare îşi va produce efectul în 30 de zile de la notificarea
transmisă Secretariatului Tehnic.
Nu există o limitare a numărului punctelor de intrare pe care un Stat
Parte le poate stabili. Totuşi, echipa de inspecţie trebuie să ajungă
la platforma ce urmează a fi inspectată în cel mult 12 ore de la
intrarea în ţară.
- dacă Secretariatul Tehnic consideră că punctele de intrare
ridică probleme referitoare la timpul pentru ajungerea la
platformă, poate cere Statului Parte să rezolve aceste probleme.
Punctele de intrare tipice sunt aeroporturile internaţionale, dar pot fi
şi drumuri transfrontaliere sau căi ferate, lucru care depinde de
infrastructura proprie a statului inspectat.
Statele Părţi sunt obligate să asigure intrarea imediată a echipei de
inspecţie pe teritoriul său, precum şi siguranţa tranzitului echipei de
inspecţie.
- Imediat după intrarea în ţară trebuie făcute aranjamente la
punctul de frontieră şi vamă pentru operativitate.
- Pentru asigurarea unui tranzit sigur, Autoritatea Naţională va
forma o echipă de însoţire pentru a întâmpina inspectorii, va
asista la procedurile desfăşurate de poliţia de frontieră şi
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autorităţile vamale, precum şi pentru asigurarea transportului la
platforma ce urmează a fi inspectată.
Echipamentul
•

•
•
•
•
•

•

•

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de inspecţie,
Convenţia prevede că echipele de inspecţie pot aduce un anumit
echipament la platforma ce trebuie inspectată. Conform procedurii
de inspecţie, Statul Parte inspectat nu va face obiecţii la
echipamentul adus, dacă acesta este identic cu cel din lista
aprobată.
Echipamentul adus de echipa de inspecţie nu este subiect de
discuţie şi este exceptat de la taxe vamale.
Lista originală cu tot echipamentul utilizat de Secretariatul Tehnic în
activitatea de inspecţie este prezentat în C-I/DEC.71.
Conferinţa a adoptat proceduri pentru actualizarea listei
echipamentului aprobat (C-VII/DEC.20), ca şi pentru actualizarea
specificaţiilor tehnice pentru echipamentul aprobat. (C-VIII/DEC.3).
De regulă, Secretariatul Tehnic va selecta numai echipamentul
specific unui anumit tip de inspecţie.
În cazul în care echipa de inspecţie găseşte necesar să utilizeze
echipamentul din dotarea platformei inspectate, trebuie să solicite
permisiunea Statului Parte inspectat. Statul Parte va îndeplini
cererea în măsura posibilităţilor.
Statul Parte inspectat are dreptul să inspecteze echipamentul la
punctul de intrare în ţară, în prezenţa echipei de inspecţie OIAC, în
vederea verificării conformităţii acestuia cu lista de echipament
aprobată.
Notă: Convenţia a cerut Conferinţei Statelor Părţi să stabilească
procedura pentru o astfel de inspecţie, care este conţinută în CI/DEC.7.
- Nici o procedură de inspecţie aleasă de Statul Parte nu va face
echipamentul inoperabil.
- Pentru a uşura procedura de inspecţie a echipamentului,
Secretariatul Tehnic va ataşa documente şi dispozitive de
autentificare a echipamentului aprobat.
- Aceste documente vor include, printre altele,
descrierea, specificaţiile tehnice şi instrucţiuni de utilizare
pentru echipament şi o descriere a procedurilor utilizate
de Secretariatul Tehnic.
- Procesul de inspecţie va permite Statului Parte inspectat să
verifice dacă echipamentul adus corespunde descrierii
echipamentului aprobat. pentru tipul de inspecţie ce urmează a
avea loc.
- Statul parte inspectat poate refuza echipamentul care nu
corespunde descrierii sau cel care nu are documentele şi
dispozitivele de autentificare. Echipamentul exclus de Statul Parte
inspectat la punctul de intrare va rămâne acolo, sigilat şi va fi
returnat echipei de inspecţie la plecarea din ţară.
Procedurile şi măsurile aplicate de Statul Parte inspectat la punctul
de intrare vor fi menţionate în raportul de inspecţie.
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Conform Convenţiei, reprezentanţii Statelor Părţi sunt instruiţi periodic, la
Haga, pentru familiarizarea cu echipamentul de inspecţie.
Aranjamente administrative
Convenţia cere Statelor Părţi să asigure sau să facă aranjamentele necesare
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii echipei de inspecţie. Cheltuielile
pentru serviciile oferite vor fi rambursate Statului Parte. Procedura de rambursare
este stabilită în reglementarea 4.12.01 din Proiectul regulamentului finanaciar (ECIX/CRP.2/Rev.2). Aceste servicii includ următoarele:
- Mijloace de comunicare
• Pe teritoriul ţării, inspectorii au dreptul să comunice cu Secretariatul
Tehnic din Haga, Olanda.
- Servicii de interpretare (traducere)
• Interpretarea este necesară pentru a asigura performanţa îndeplinirii
sarcinilor echipei de inspecţie (de ex: interviurile).
- Transportul
• Se referă la toate transporturile inspectorilor din momentul sosirii până
în momentul plecării (inclusiv transportul de la locul de cazare la
platforma inspectată).
- Însoţirea
• Deşi nu este cerut, Statul Parte inspectat are dreptul să însoţească
echipa OIAC.
Notă: Călătoria în siguranţă şi eficientă pe teritoriul statului poate fi
asigurată într-o măsură mai mare când reprezentanţii Autorităţii
Naţionale însoţesc inspectorii.
- Spaţiul de lucru
• Pe durata inspecţiei, inspectorii au dreptul la un spaţiu de lucru, în
acord cu principiul inviolabilităţii şi protecţieipentru personalul
diplomatic, conform Convenţiei de la Viena.
• Spaţiul de lucru trebuie să fie dotat cu cele necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor, cum ar fi:
- întocmirea raportului preliminar,
- consultările între inspectori,
- verificarea înregistrărilor şi documentelor ce au legătură cu inspecţia;
- comunicarea cu sediul Secretariatului Tehnic de la Haga.
• Este recomandat ca spaţiul de lucru asigurat inspectorilor să fie în
cadrul platformei inspectate. Dacă acest lucru nu este posibil,
Autoritatea Naţională va aloca un spaţiu adecvat într-o locaţie cât mai
apropiată (ex. la hotel).
- Cazarea
• Inspectorii au dreptul la un spaţiu de cazare, care să fie în concordanţă
cu principiile inviolabilităţii şi protecţiei, conform Convenţiei de la Viena.
• Deoarece inspecţiile desfăşurate au o durată limitată, cazarea la hotel
va fi temporară, pe aceeaşi perioadă.
- Masa
• Asigurarea meselor pe durata inspecţiei este obligaţia Statului Parte
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•

Reprezentanţii statului inspectat trebuie să ţină cont de cerinţele
speciale privind meniul inspectorilor.
- Îngrijirea medicală
• Reprezentanţii statului Parte inspectat trebuie să fie pregătiţi să
răspundă nevoilor inspectorilor în cazul în care un inspector este rănit
sau are nevoie de îngrijiri medicale pe durata inspecţiei.
• Nu este nevoie ca reprezentanţii Statului Parte să asigure ei înşişi
îngrijirea medicală, ci trebuie să asigure accesul la personalul
medical.(ex: transportul inspectorului la spital pentru îngrijire medicală.
• Înainte de sosirea echipei de inspecţie, Statul Parte trebuie să
identifice cele mai apropiate unităţi medicale.
Briefingul de pre-inspecţie
•

•
•
•

•
•

Reprezentanţii platformei ce urmează a fi inspectată trebuie să asigure
inspectorilor, înainte de începerea activităţii de inspecţie, o prezentare
succintă a platformei, denumită pre-inspecţie briefing.
- Această prezentare stabileşte baza pentru următoarele inspecţii şi
cadrul pentru toate activităţile ce vor avea loc.
Prezentarea va include hărţi şi alte documente considerate a fi utile
bunei defăşurări a inspecţiei.
Prezentarea nu va dura mai mult de trei ore.
Prezentarea/briefingul va include:
- Prezentarea personalului platformei inspectate, în special a
persoanelor care vor lucra cu inspectorii;
- Informaţii despre instalaţii;
- Activităţile care se desfăşoară în instalaţie;
- Activităţi de producţie sau afaceri/comerciale
- Locaţia instalaţiei, inclusiv planurile pentru instalaţii (declarate sau
nu);
- Lista substanţelor chimice aflate pe liste produse în cadrul instalaţiei;
- Lista unităţilor sau instalaţiilor cu activităţi declarate;
- Fluxul tehnologic sau schema fluxului tehnologic pentru activităţile
declarate;
- Actualizarea /revizuirea informaţiilor din declaraţiile transmise la
OIAC;
- Tipul şi locaţia înregistrărilor;
- Măsuri de protecţia muncii din instalaţie;
- Aranjamente administrative şi logistice pe durata inspecţiei;
- Confidenţialitatea informaţiilor;
- Propunerea pentru planul de inspecţie.
Reprezentanţii Statului Parte inspectat vor discuta elementele din
prezentare cu personalul platformei în faza de pregătire a inspecţiei.
Un model de prezentare/briefing care include elementele menţionate
poate fi găsit în dosarul cu documente de inspecţie din CD-ul aplicaţiei
IAP. Prezentarea model se referă la o instalaţie SOD.
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Confidenţialitatea
•

•

•

•

Anexa privind confidenţialitatea permite Statului Parte inspectat să ia
măsurile pe care le consideră necesare pentru a proteja informaţiile
confidenţiale, atunci când oferă informaţii inspectorilor, dacă
demonstrează că acestea sunt în concordanţă cu Convenţia.
Anexa privind confidenţialitatea stabileşte, de asemenea, cerinţele
echipei de inspecţie în vederea protejării instalaţiilor sensibile şi a
informaţiilor confidenţiale pe durata inspecţiei.
- Echipele de inspecţie sunt conduse pe principiul desfăşurării
inspecţiei într-un mod eficient pentru atingerea obiectivului propus,
într-o manieră cât mai puţin deranjantă pentru reprezentanţii
platformei inspectate.
- Inspectorii trebuie să ţină cont de propunerea Statului Parte
inspectat de a asigura protecţia echipamentului sensibil şi a
informaţiilor confidenţiale.
- În elaborarea aranjamentelor şi acordurilor de instalaţie, echipa de
inspecţie va respecta cerinţele privind protecţia informaţiilor
confidenţiale.
Alte prevederi ale Convenţiei stipulează limitări pentru accesul
inspectorilor în cazul tuturor inspecţiilor desfăşurate conform articolului
VI:
- Inspectorii trebuie să-şi îndeplinească toate funcţiile în acord cu
prevederile Convenţiei, regulile stabilite de directorul general şi
acordurile de instalaţie.
- Echipele de inspecţie trebuie să respecte mandatul de inspecţie şi
să evite orice activitate care depăşeşte mandatul.
- Activitatea inspectorilor trebuie să asigure îndeplinirea efectivă şi în
timp a sarcinilor lor, într-o manieră cât mai puţin deranjantă pentru
instalaţia sau zona inspectată.
- Echipa de inspecţie trebuie să evite împiedicarea sau întârzierea
operaţiilor din instalaţie sau să afecteze siguranţa în exploatare.
Inspectorii nu vor efectua operaţii în instalaţie, ci vor solicita unui
reprezentant din instalaţia inspectată să îndeplinească operaţiile.
- În exercitarea funcţiilor lor, membrii echipei de inspecţie pot fi
însoţiţi de un reprezentant al Statului Parte inspectat, dacă acesta
solicită acest lucru.
Reprezentanţii Statului Parte inspectat care însoţesc echipa de
inspecţie nu vor întârzia sau împiedica în nici un fel activitatea
acesteia.
- Inspectorii vor observa normele de siguranţă stabilite în instalaţia
inspectată.

ACCESUL INSPECTORILOR ÎN INSTALAŢIE
•

Conform prevederilor articolului VI din Convenţie, există trei tipuri de
acces:
• Acces nelimitat
• Acces reglementat, în cazul inspecţiei la cerere, în conformitate
cu cele stipulate în Partea X, paragraful 46 - 50 din Anexa
privind verificarea.
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•

•

Acces agreat/negociat de echipa de inspecţie şi Statul parte
inspectat.
Aceste tipuri de acces se aplică celor patru regimuri de inspecţie, după
cum urmează:

Lista 1

Lista 2

Acces nelimitat la
instalaţiile declarate

•

Acces nelimitat în
uzinele/platformele
declarate; acces
reglementat la alte
zone din platformă

Lista 3

Acces nelimitat în
uzinele/platformele
declarate; acces
agreat/negociat în
alte zone din cadrul
platformei.

SOD

Acces reglementat
în platformele
declarate; acces
negociat în alte zone
din platforme.

Este util pentru statul inspectat să asigure echipei de inspecţie un tur
de orientare în cadrul platformei inspectate, cu focalizare pe zonele şi
activităţile legate de instalaţiile declarate, inclusiv infrastructura
comună şi asociată.
- Acest tur se poate face ca o plimbare pe jos, în cazul platformelor de
dimensiuni mici sau se poate folosi un mijloc de transport auto, în
cazul platformelor întinse, combinând vizitarea exterioară cu vizitarea
interioară a zonelor relevante.

• Instalaţii pentru substanţe din lista 1
- Echipele de inspecţie au acces nelimitat în toate zonele instalaţiei de
producere a substanţelor din lista 1 declarată.
- „Manualul de inspecţie” al Secretariatului Tehnic face referire la spaţiile
comune din instalaţia unică la scară redusă, instalaţiile producătoare de
substanţe în scopuri de protecţie, cercetare, medicale sau farmeceutice,
care pot fi inspectate şi care includ:
 Echipamentul utilizat pentru producţie (ex: vase de reacţie,
reactoare, conducte);
 Toate spaţiile de depozitare;
 Infrastructura de susţinere (ex: depozite, mănuirea deşeului,
sistemele de purificare şi ventilaţie, laboratoarele de control al
calităţii care au legătură directă cu spaţiul de producţie);
 Conductele, robineţii sau alte articole, chiar dacă nu sunt părţi
componente ale unităţii de producţie declarate dar pot avea o
infrastructură comună sau pot fi conectate la unitate;
 Înregistrările instalaţiei legate de achiziţia materiilor prime, producţia
substanţelor din lista 1, depozitare, procesare, consum, transfer şi
controlul calităţii;
 Laboratoarele de analiză care lucrează pentru instalaţia declarată,
 Conductele de ventilaţie, scrubere, filtre, nişe de lucru asociate cu
unitatea de producţie declarată; şi
 Liniile care duc de la instalaţie la instalaţiile de colectare şi tratare a
apelor.
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•

Platforme producătoare de substanţe din lista 2 şi 3
- Atenţia inspectorilor va fi îndreptată spre instalaţia declarată din
cadrul platformei inspectate, dar uneori poate fi permis accesul pe
platformă în scopul verificării absenţei oricărei substanţe din lista 1
nedeclarate sau utilizate în alte scopuri (ex: laboratoare analitice,
depozit central, dispensar medical).
- Dacă echipa de inspecţie solicită acces în alte părţi ale platformei, va
putea primi acces în concordanţă cu obligaţia Statului Parte de a
clarifica anumite aspecte, aşa cum se prevede în paragraful 51 din
Partea II din Anexa privind verificarea.
- „Manualul de inspecţie” al Secretariatului Tehnic face referire la
spaţiile supuse inspecţiei, astfel:
o Spaţiile în care se livrează sau depozitează substanţele chimice de
bază sau reactanţii;
o Spaţiile în care se manipulează reactanţii înainte de a fi introduşi în
vasele de reacţie;
o Conductele de alimentare a vaselor de reacţie, robineţii şi
debitmetrele montate pe aceste conducte;
o Aspectul extern al vasului de reacţie şi al echipamentului auxiliar;
o Liniile de la reactoare la fazele ulterioare ale procesului de
fabricaţie al substanţelor din lista 2 sau 3;
o Echipamentul de control asociat spaţiilor menţionate mai sus;
o Echipamentul şi spaţiile de manevrare a deşeurilor;
o Echipamentul şi spaţiile de depozitare a substanţelor
necorespunzătoare cu specificaţia (rebuturi);
o Laboratoarele de control al calităţii;
o Dispensarul medical sau cabinetul de prim-ajutor,
o Zona administrativă.

•

Instalaţii de producere a altor substanţe chimice (SOD =
substanţe organice definite)
- Atenţia inspectorilor va fi îndreptată spre platformele producătoare de
substanţe organice definite care nu se află pe liste şi în special cele
producătoare de PSF declarate.
- Dacă echipa de inspecţie solicită acces în alte părţi ale platformei
pentru clarificarea ambiguităţilor, în acord cu paragraful 51 din Anexa
privind verificarea, acesta se poate acorda în urma negocierii cu Statul
Parte.
- „Manualul de inspecţie” al Secretariatului Tehnic face referire la
spaţiile supuse inspecţiei, astfel:
o Unitatea de producţie; combinaţia articolelor de echipament,
inclusiv vase de reacţie, necesare pentru producerea SOD/PSF;
o Spaţiile de depozitare şi manipulare a materiilor prime şi
produselor finite;
o Spaţiile de manipulare şi tratare a efluenţilor şi deşeurilor;
o Laboratoarele analitice de control;
o Dispensar medical sau punct de acordare a primului ajutor.
o Zona administrativă
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ANALIZA/TRECEREA ÎN REVISTA A ÎNREGISTRĂRILOR
•

Pentru inspecţiile instalaţiilor producătoare de substanţe din lista 1 şi 2,
Statul Parte inspectat trebuie să asigure echipei de inspecţie analiza
înregistrărilor. Analiza înregistrărilor este subiectul unei înţelegeri, în
cazul instalaţiilor din lista 3 şi SOD.

•

Deşi echipa de inspecţie are în general dreptul de a inspecta
documentele şi înregistrările pe care le consideră relevante, modul de
verificare şi limitele depind de specificul regimului.

•

Instalaţiile pentru lista 1
- Nu există limite în ceea ce priveşte scopul şi intensitatea analizei.
- Analiza înregistrărilor din instalaţia unică la scară redusă trebuie să
demonstreze corectitudinea declaraţiilor în ceea ce priveşte
cantităţile şi faptul că întreaga cantitate de substanţe nu depăşeşte 1
tonă.
- Pentru alte instalaţii producătoare de substanţe din lista 1, evidenţa
înregistrărilor este un element cheie în demonstrarea corectitudinii
datelor declarate şi scopului declarat.
- Solicitarea înregistrărilor specifice are ca obiectiv:
 Inventarul substanţelor chimice şi a echipamentului (dacă a
fost declarat);
 Numărul de înregistrări şi jurnalul operaţiunilor (registru de
tură);
 Înregistrările privind tratarea deşeurilor şi decontaminarea,
 Înregistrările privind aprovizionarea, livrarea, transferul şi
transportul ;
 Normele de protecţie

•

Platformele producătoare de substanţe din lista 2
- Statul Parte inspectat trebuie să asigure accesul la înregistrări în
vederea garanţiei că substanţele din lista 2 nu au fost sustrase şi că
producţia, procesarea sau consumul sunt în concordanţă cu cele
declarate, precum şi demonstrarea absenţei substanţelor din lista 1.
- Echipa de inspecţie va efectua verificarea ţinând cont de prevederile
acordului de instalaţie, dacă există la momentul inspecţiei.
- Statul Parte inspectat este liber să indice echipei de inspecţie
documentele care servesc cel mai bine scopului inspecţiei. Exemple
de înregistrări sunt trecute în tabelul următor:

Înregistrarea
Numărul de înregistrări/registru de tură
Înregistrarea transportului, primirii şi
recepţiei
Întreţinerea, evidenţa analizelor şi
destinaţia deşeurilor
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Scopul
Confirmă nivelul producţiei, procesării,
consumului declarate
Stabileşe bilanţul pentru indicarea
neutilizării substanţelor din lista 2 în alte
scopuri
Confirmă utilizarea corectă a substanţelor
din lista 2

•

Instalaţii producătoare de substanţe din lista 3 şi substanţe organice
definite nelistate
- Echipa de inspecţie poate avea acces la înregistrări în situaţia în care
Statul Parte inspectat este de acord cu acest lucru pentru
îndeplinirea obiectivelor inspecţiei.
- Similar cu inspecţia la instalaţii din lista 2, inspectorii pot cere
verificarea înregistrărilor pentru atingerea scopului inspecţiei (ex.
verificarea absenţei substanţelor din lista 1 şi a corectitudinii datelor
declarate).
- Verificarea înregistrărilor poate fi mai puţin extinsă /amănunţită decât
în cazul altor regimuri, deoarece nivelul producţiei se declară doar
între anumite limite. Prezentarea bilanţului de materiale nu este
obligatoriu, ca în cazul substanţelor din lista 2 întrucât utilizarea în
alte scopuri nu constituie un obiectiv al inspecţiei.
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PROCEDURI ADIŢIONALE/SUPLIMENTARE DE INSPECŢIE
•
•
•

Inspectorii au o gamă largă de proceduri pentru îndeplinirea
obiectivelor inpecţiei desfăşurate în conformitate cu Articolul VI (ex:
verificarea înregistrărilor, accesul, interviurile, fotografiile, probele).
Este indicat ca personalul din Statul Parte inspectat să întocmească
proceduri pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie.
În afara accesului fizic şi analiza înregistrărilor, alte proceduri care
pot fi aplicate de inspectori sunt următoarele:

Interviuri
•
•

•
•
•

În timpul desfăşurării inspecţiei, este de aşteptat ca inspectorii să aibă
discuţii cu personalul din cadrul instalaţiilor sau platformelor pentru
obţinerea informaţiilor necesare îndeplinirii obiectivelor inspecţiei.
În acord cu procedurile de inspecţie şi cele prevăzute în Anexa privind
confidenţialitatea, Statul Parte inspectat poate lua măsuri pentru
protejarea informaţiilor confidenţiale care nu au legătură cu armele
chimice.
Inspectorii au, de asemenea dreptul de a intervieva orice persoană din
instalaţii în prezenţa reprezentanţilor Statului Parte.
Scopul unui interviu este de a stabili fapte relevante pentru inspecţie.
Inspectorii trebuie să solicite numai informaţii necesare pentru
desfăşurarea inpecţiei.
Statul Parte poate obiecta împotriva oricărei întrebări pe care o
consideră nerelevantă pentru inspecţie.

Fotografii
•
•

Inspectorii au dreptul de a face fotografii, la cererea lor, în prezenţa
unui reprezentant al Statului Parte inspectat sau un reprezentant al
instalaţiei inspectate.
La fel ca şi în cazul altor proceduri de inspecţie, Statul Parte poate lua
măsurile permise de Convenţie pentru protejarea informaţiilor
confidenţiale care nu au legătură cu armele chimice.

Probe şi analize
•
•

•

La cererea echipei de inspecţie, reprezentanţii Statului Parte inspectat
sau ai instalaţiei inspectate vor preleva probe, în prezenţa inspectorilor.
Dacă s-a convenit anterior, probele pot fi prelevate chiar de inspectori.
Când este posibil, asemenea analize pot fi făcute la faţa locului (în
cadrul platformei). Echipa de inspecţie are dreptul să efectueze
analizele cu echipamentul propriu (adus). Reprezentaţii Statului Parte
inspectat vor asista la analiza probelor, la solicitarea inspectorilor şi în
conformitate cu procedura de inspecţie.
Echipa de inspecţie poate transfera probele la un laborator agreat de
OIAC, dacă consideră necesar.
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- În eventualitatea analizei într-un laborator extern, vor fi desemnate cel
puţin două laqboratoare. Orice parte din probe, rămasă neutilizată, va fi
returnată secretariatului Tehnic.
Notă: Lista laboratoarelor desemnate /agreate se poate schimba în
fiecare an, ca urmare a testelor de eficienţă anuale. Un test cu rezultat
negativ duce la suspendarea temporară a laboratorului de pe lista celor
care pot primi şi analiza probe de la OIAC. Suspendarea va înceta în
momentul trecerii testului cu succes.
•

Convenţia nu prevede reguli specifice în ceea ce priveşte probele
pentru lista 1, prevederile fiind menţionate anterior.
• Convenţia stipulează că în timpul inspecţiilor pentru lista 2, probele vor
fi luate pentru a verifica absenţa substanţelor chimice nedeclarate.
• Pentru instalaţiile din lista 3 şi SOD, analizele vor fi făcute pentru
verificarea absenţei substanţelor chimice nedeclarate.
• Măsurile tehnice au fost implementate pentru a permite Statului Parte
inspectat să protejeze informaţiile confidenţiale în timpul analizelor gazcromatografice şi spectrometrie de masă (GCMS). Punctele oarbe din
soft-ware-ul GCMS restricţionează rezultatele în ceea ce priveşte
informaţiile despre identificarea substanţelor din liste şi filtrele de
securitate ale soft-ware-ului limitează cantitatea de informaţii relevante
despre compusul identificat.
Notă: Mai multe informaţii se află în documentul Secretariatului Tehnic
S/360/2003.
RAPORTUL DE INSPECŢIE
•

Nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea inspecţiei, echipa de
inspecţie trebuie să prezinte Statului Parte inspectat un raport
preliminar, în formă scrisă, într-un format standard, însoţit de o listă cu
orice probă, copii ale informaţiilor sau altor materiale ridicate din
instalaţii/platforme.
- Echipa de inspecţie se va întâlni cu reprezentaţii Statului Parte
inspectat după terminarea inspecţiei în vederea lămuririi
ambiguităţilor şi întocmirii raportului preliminar.
- În timpul întocmirii raportului preliminar, statul Parte inspectat poate
face schiţe sau comentarii care să fie incluse în raport sub formă de
anexe ( ex: „ Comentarii ale Statului Parte „). Aceste anexe vor fi
incluse în raportul final.
- Documentul va fi semnat de şeful echipei de inspecţie, care va indica
că a luat notă de document.

•

Nu mai târziu de 10 zile după terminarea inspecţiei, inspectorii trebuie
să pregătească raportul final referitor la activitatea de inspecţie
desfăşurată, pe baza raportului preliminar.
- Acest raport va conţine numai faptele relevante, conform prevederilor
Convenţiei, constatate pe baza mandatului.
- Convenţia prevede ca raportul final să conţină informaţii referitoare la
modul de cooperare al Statului Parte inspectat.
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- Statul Parte inspectat are ocazia /oportunitatea de a transmite
comentarii la raportul final în termen de 30 de zile de la primirea lui.
Orice comentariu scris primit de Secretariatul Tehnic va fi anexat la
raport.
- Raportul va fi clasificat, în conformitate cu regulile OIAC referitoare la
confidenţialitatea informaţiilor.
- Dacă raportul conţine incertitudini sau referiri la colaborarea sub
standarde cu Autoritate Naţională, directorul general va contacta
statul Parte pentru clarificări.
Dacă incertitudinile nu pot fi rezolvate sau faptele constate
sugerează că obligaţiile prevăzute de Convenţie nu au fost
îndeplinite, directorul general va informa Consiliul Executiv fără
întârziere.
- Informaţii sumare privind inspecţiile desfăşurate în fiecare an şi
rezultatele lor, precum şi problemele semnificative apărute, sunt
aduse la cunoştinţa Statelor Părţi anual, în materialul clasificat, numit
„Raport asupra implementării verificării”.
PREGĂTIREA INSPECŢIEI ŞI ASISTENŢA
•

•
•

În ideea unei legături active între Secretariatul Tehnic şi Statele Părţi, o
autoritate naţională poate asigura un singur punct de contact între
instituţiile guvernamentale şi industria chimică, respectiv instalaţiile şi
platformele care fac obiectul prevederilor Convenţiei.
O astfel de linie de comunicare poate asigura colaborarea generală cu
instalaţiile vizate, dar şi o asistenţă ţintă şi la timp în cazul anunţării
iminente a inspecţiei.
Asistenţa poate furniza informaţii generale despre prevederile
relevante conţinute în Convenţie. Pentru un exemplu de astfel de
informaţii puteţi vedea Ghidul de pregătire a inspecţiei.

IN CONTINUARE ESTE PREZENTAT UN EXEMPLU DE MANDAT

181

INSPECTED STATE PARTY IN CONFIDENCE

FORM NUMBER: F010.
FROM: ORGANISATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS
TO:

STATE PARTY

PRECEDENCE: IMMEDIATE
SUBJECT: NOTIFICATION OF PLANNED ARRIVAL OF INSPECTION TEAM
AT POINT OF ENTRY
1. CWC/XXX/1230GMT/2005/F010
2. REFERENCE: NIL
3. CONTENT:
A. PURPOSE OF INSPECTION OR VISIT: INSPECTION
B. TYPE OF INSPECTION:
OTHER CHEMICAL PRODUCTION FACILITY, ARTICLE VI,
VERIFICATION ANNEX, PART IX, CWC.
C. SITE OR FACILITY TO BE INSPECTED:
COMPANY ABC
ADDRESS
PLANT SITE CODE:

ROM00014

D. POINT OF ENTRY:
INTERNATIONAL AIRPORT
E. DATE AND ESTIMATED TIME OF ARRIVAL AT POINT OF
ENTRY: 05 AUGUST 2005, 1230 HOURS LOCAL.
F. MEANS OF ARRIVAL AT POINT OF ENTRY: FLIGHT 123
G. LIST OF INSPECTORS :
INSPECTOR A, 123456 (UNLP: 12345), TEAM LEADER
INSPECTOR B, 789123 (UNLP: 67890)
INSPECTOR C, 456789 (UNLP: 54321)
H. ESTIMATED VOLUME, WEIGHT AND ANY SPECIAL HANDLING
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I. NUMBER OF INTERPRETERS REQUESTED AND LANGUAGE TO BE USED:
THE LANGUAGE TO BE USED FOR INSPECTION IS ENGLISH
4.REMARKS:
A. NON-SMOKING ROOMS FOR ALL TEAM MEMBERS.
B. INSPECTOR B IS A VEGETARIAN
5. END OF CWC/XXX/1230GMT/2005/F010
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To: Inspector A : Inspection Team Leader
From:

The Director-General of the Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons
Subject: Mandate for Inspection, Reference Number: OCPF/00001/05
In accordance with paragraph 6 of Article VI, I hereby mandate and instruct an inspection team
under your leadership to conduct an on-site inspection at the Other Chemical Production Facility
specified below, with the following aims:
a) Verify that the activities are consistent with the information provided by the
inspected State Party in declarations;
b) Verify the absence of any Schedule 1 chemical, especially its production, except if in accordance
with Part VI of the Verification Annex of the Convention.
1. State Party to be inspected : Romania
2. Point of entry to be used : Bucharest International Airport
3. Inspection site:
a) Name : Facility ABC
b) Street address : 1234 Main Street
c) City/District : City X
d) Province/State/Other : State X
e) Postal Code : 12345
f) Site code : ROM00014
g) Precise Location :
i) Geographic co-ordinates : 12/34/56/N, 123/45/67 W
ii) Other information : None
4. Names of the inspectors and inspection assistants assigned to your inspection team:
INSPECTOR B
INSPECTOR C
INSPECTOR D
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5. The inspection equipment which the Inspection Team has been authorised to carry will be
selected from the list of approved equipment detailed in C-I/DEC.71.
6. The inspected State Party will be notified in accordance with paragraph 31 and 32, Part II of
the Verification Annex.
7. Particular operational instructions:
7.1 If the inspected State Party requests a Facility Agreement, the
Inspection Team is authorised to prepare a Draft Facility Agreement.
In this case, the Inspection Team should negotiate an extension of the time on-site for the
purpose of preparing the draft.
7.2 Gather any further information to be provided in declarations.
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