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LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase 

Elemente de informaţii ce trebuie comunicate publicului conform 

dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) – ANEXA 6 

V02/24.05.17 

LUNCA 

 

1. Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului 

respectiv:  

 

SC MAXAM ROMÂNIA SRL Bucuresti 

Punct de lucru LUNCA, jud. Bihor 

Bucuresti – Str. Maior Av. Ştefan Sănătescu, Sector 1 

Telefon: 021 269 34 69; Fax: 021 610 44 88 

 

Informaţii pentru identificarea, după funcţia deţinută, a persoanei care furnizează informaţiile:  

 

Informarea publicului este asigurată de la sediul central al MAXAM ROMÂNIA SRL de către 

Directorul General sau de către Directorul HSEQS.  

 

Director General: Daniel GRELA  

 

Director HSEQS: Adrian DIDIŢEL  

 

2. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor 

administrative de implementare a acestei hotărâri şi că notificarea prevăzută la art. 7 sau 

raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorităţii competente:  

 

Activitatea desfăşurată de SC MAXAM ROMÂNIA SRL Punct de lucru LUNCA intră sub incidența 

prevederilor Legii 59/2016 deoarece se depozitează cantităţi de substanţe periculoase care se înscriu 

în anexa 1, partea 1 şi partea 2-a coloana 2.  

 

În conformitate cu prevederile legale, SC MAXAM ROMÂNIA SRL a întocmit și transmis Agenției 

pentru Protecția Mediului Bihor:  

 

 Notificarea privind substanțele periculoase existente pe amplasamentul unității  

 Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase  

 Raportul de Securitate 

 Planul de Urgenţă Internă 

 

 

3. Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul 

amplasamentului:  

 

Activitatea desfasurata: depozitare si manipulare de marfuri periculoase 

din clasa 1- substante si obiecte explozibile si clasa 5.1 – substante comburante 

 

5210 Depozitari 

5224 Manipulari 
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4. Denumirile comune sau în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a 

Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanţelor şi a 

preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident 

major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase: 

 

Material exploziv Nr. UN 
Clasa 

ADR 
Starea fizica 

Caracteristici 

periculoase 

Amestec simplu exploziv tip ANFO 0082 1.1D granule solide Exploziv 

Exploziv pulverulent tip Ammonite 0082 1.1D exploziv pulverulent Exploziv 

Geluri explozive 0241 1.1D hidrogel Exploziv 

Azotat de amoniu* 1942 5.1 granule solide Comburant 

Capse Electrice 0030 1.1B tub Exploziv 

Capse Pirotehnice 0455 1.4S tub Exploziv 

Sistem de initiere neelectric 0360 1.1B tub flexibil Exploziv 

Bustere 0081 1.1D cilindru solid Exploziv 

Dinamita 0081 1.1D pasta solida Exploziv 

Fitil detonant 0065 1.1D cordon flexibil Exploziv 

Fitil ardere lenta tip Bickford 0105 1.4S cordon flexibil Exploziv 

 

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este 

necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident 

major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic. 

 

În vederea informarii publicului s-au realizat pliante, disponibile atât la punctul de lucru, cât şi la 

primăriile din Lunca şi Ştei. Informaţii detaliate se pot gasi şi pe site-ul www.maxam-romania.ro 

(Sustenabilitate). 

 

http://www.maxam-romania.ro/
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Reguli de comportare şi de acţiune a populaţiei în cazul producerii de accidente care implică 

materiale explozive: 

Semnalul cu sirena electrică: 

ALARMĂ LA DEZASTRE 

5 sunete (impulsuri) modulate a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. 

ÎNCETAREA ALARMEI 

Sunet continuu, de aceaşi intensitate, cu durata de 2 minute. 

 

Când auziți alarma: 

 Contactaţi un membru al conducerii din zona în care vă aflaţi şi urmaţi indicaţiile acestuia;  

 Dacă vă deplasaţi pe stradă, urmaţi cea mai scurtă cale de a ajunge acasă (în cazul în care acest lucru este permis de 

autorități) sau intraţi rapid în clădirea cea mai apropiată. Nu rămâneţi afară sau într-un vehicul; 

Dacă vă aflaţi acasă acţionaţi după cum urmează: 

 Ascultaţi posturile de radio; 

 Etanşaţi uşile şi ferestrele încăperii în care v-aţi adăpostit, opriţi ventilaţia; 

 Îndepărtaţi-vă de uşi şi de ferestre; 

 Nu mergeţi la locul accidentului; 

 Spălaţi-vă în caz de iritaţii ale pielii, şi pe cât posibil, schimbaţi -vă de haine; 

 Nu mergeţi la şcoală să vă căutaţi copii i. Şcoala se ocupă de ei; 

 Aşteptaţi instrucţiunile autorităţilor sau semnalul de încetare a alarmei pentru a ieşi.  

 

 
 

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau 

indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu 

privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre 

inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22; 

 

 Ultima vizită pe amplasament: 17.05.2016; Se pot solicita la cerere (în scris) informaţii 

detaliate la adresa: Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 7A, Sector 1, Bucureşti 
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7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva 

cerinţelor de la art. 22. 

 

 Informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialite stabilite potrivit legii, pot 

fi obţinute de la sediul societăţii. 

 

PARTEA 2 

 

 

1. Informaţii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire 

la efectele lor potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, şi detalii succinte 

privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore şi măsurile de control pentru 

gestionarea acestora; 

 

Riscurile potenţiale privind producerea unui accident chimic la Depozitul de explozivi sunt următoarele:  

 

Risc de incendiu /explozie  

Riscul de explozie poate apare în următoarele situaţii:  

- Incendiu  

- Şoc mecanic  

-     Temperatură ridicată  

Consecinţele potenţiale ale acestor accidente au fost determinate utilizând formule de calcul şi criterii 

stabilite de legislaţia în vigoare sau de normele şi recomandările internaţionale. De asemenea s-a 

utilizat software-ul IMESAFR pentru determinarea acceptabilităţii riscului. 

Luându-se în calcul cel mai rău scenariu posibil (cantităţi maxime de explozibil şi  azotat de amoniu; 

posibilitatea efectului Domino, având ca urmare explozia ambelor depozite) şi folosindu-se ipotezele 

cele mai conservatoare riscurile determinate se încadrează în limitele acceptabile. 

 

2. Confirmarea faptului că operatorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate în cadrul 

amplasamentului, în special menţinerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de 

urgenţă, pentru a acţiona în situaţia accidentelor majore şi pentru a minimaliza efectele 

acestora; 

 

 Se confirmă faptul operatorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate şi că sunt 

implementate proceduri care stabilesc modul de menţinere a legăturii cu serviciile de 

intervenţie 

 MAXAM ROMÂNIA a elaborat, conform legislaţiei în vigoare, ”Planul de intervenție în 

situații de urgență”. 

 

 Planul a fost elaborat pe baza ”Politicii de prevenire a accidentelor majore”, atât cu scop 

de prevenție, dar și pentru a asigura intervenția corespunzătoare în caz de accidente 

majore în care sunt implicate substanțe periculoase și a minimiza efectele acestora. 
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3. Informaţii corespunzătoare din planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă 

oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să 

includă recomandarea de a se urma toate instrucţiunile şi de a se răspunde la toate 

solicitările din partea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă în timpul unui 

accident;:  

 

Zonele cu distanţele pentru evaluarea amplitudinii şi a gravităţii consecinţelor au fost evidenţiate 

utilizând hărţi şi/sau fotografii din satelit ale ariei unde se află obiectivul analizat. Rezultatele arată că 

zonele din jurul depozitului fac parte din categoria de terenuri E cu un indice de consum al clădirilor 

<0,5 m³/m² - (aşezări industriale, agricole, etc.) Activitatea desfăşurată de MAXAM ROMÂNIA - Lunca 

a fost încadrată ca o activitate cu risc major de producere a accidentelor majore conform cantităţilor 

de substanţe periculoase care se înscriu în anexa 1, partea 1 şi partea 2-a coloana 2. 

Procedurile din planul de urgenţă internă definesc un ansamblu de măsuri, care se desfăşoară într-

o succesiune logică, dată de caracteristicile substanţei chimice eliberate în mediu, pentru protecţia 

populatiei, lichidarea efectelor din zona afectată si refacerea economica si administrativa a societăţii. 

 

 

4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului 

unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte 

transfrontaliere în conformitate cu Convenţia Comisiei Economice a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor 

industriale 

 

 Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit, 

 Adrian Didiţel 

 SHEQS Manager 


