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INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI 

PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI  
COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT  

- pentru amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016 -   

V03/02.05.22  

Turcoaia  
CAEN 5210  

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:   

SC MAXAM ROMÂNIA SRL Bucuresti  

Sediu social: Bucuresti – Str. Maior Av. Ştefan Sănătescu, Sector 1  

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

e-mail: adiditel@maxamcorp.com  

  

Punct de lucru Turcoaia, jud. Tulcea  

 Latitudine     45°06'45.3"N   

 Longitudine   28°12'48.6"E  

 Cota punctului   Z=110 m  

  

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: Orhan OGUN   

  

Director HSEQS: Adrian DIDIŢEL   

  

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a 

dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la 

art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau  

Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente:   

  

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului, S.C. MAXAM ROMANIA SRL – punct de lucru Turcoaia este un amplasament de 

nivel superior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase (substanţe 

nenominalizate – secţiunea “P” – pericole fizice, P1a/P1b) în cantități mai mari decât cele 

relevante (pentru nivel superior), conform prevederilor Legii nr.59/2016.  

  

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către 

Secretariatul de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Tulcea, respectiv ISUJ Tulcea 

următoarele documente:  

• Notificarea de activitate cu nr. 1253 – 21-03-2021, transmisă la SRAPM în martie 2021; 

• Raportul de securitate întocmit în ianuarie 2021, transmis la SRAPM în 21-03-2021;  

• Planul de Urgenţă Internă, întocmit în octombrie 2021, trasmis către ISU Delta în 

noiembrie 2021;  
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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  

 

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, 

denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor 

implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, 

indicându-se principalele lor caracteristici periculoase:  

  

Material exploziv  
Nr.  

UN  

Clasa 
ADR  

  
Starea fizica  

Fraze de pericol/Categoria 

de pericol 

Amestec simplu exploziv tip ANFO  0082  1.1D  granule solide  

H201 - Exploziv; pericol de 
explozie în masă.  

Geluri explozive  0241  1.1D  hidrogel  

H201 - Exploziv; pericol de 

explozie în masă.  

Azotat de amoniu  1942  5.1  granule solide  

H272 - Poate agrava un incendiu; 

oxidant.  

Capse Electrice  0030  1.1B  tub  

H201 - Exploziv; pericol de 

explozie în masă.  

Capse Pirotehnice  0455  1.4S  tub  

H201 - Exploziv; pericol de 

explozie în masă.  

Sistem de initiere neelectric  0360  1.1B  tub flexibil  

H201 - Exploziv; pericol de 

explozie în masă.  

Bustere  0081  1.1D  cilindru solid  

H201 - Exploziv; pericol de 

explozie în masă.  

Dinamita  0081  1.1D  pasta solida  

H201 - Exploziv; pericol de 

explozie în masă.  

Fitil detonant  0065  1.1D  cordon flexibil  

H201 - Exploziv; pericol de 
explozie în masă.  

Fitil ardere lenta tip Bickford  0105  1.4S  cordon flexibil  

H204 - Pericol de incendiu sau 
de proiectare.  
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5. Informaţii generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este 

necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui 

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

  

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

şi la primăria din Turcoaia. Informaţii detaliate se pot gasi şi pe site-ul www.maxam-romania.ro 

(Sustenabilitate – Pliant cu reguli de comportare şi acţiune a populaţiei în cazul producerii de 

accidente care implică materiale explozive).  

  
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 şi urmăriţi informațiile și mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT sau de 

autorități   
 Etanşaţi uşile şi ferestrele încăperii în care v-aţi adăpostit, opriţi ventilaţia;  
 Îndepărtaţi-vă de uşi şi de ferestre;  
 Nu mergeţi la locul accidentului;  

http://www.maxam-romania.ro/
http://www.maxam-romania.ro/
http://www.maxam-romania.ro/
http://www.maxam-romania.ro/
http://www.maxam-romania.ro/
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 Spălaţi-vă în caz de iritaţii ale pielii, şi pe cât posibil, schimbaţi-vă de haine;  
 Nu mergeţi la şcoală să vă căutaţi copiii. Şcoala se ocupă de ei;  
 Aşteptaţi instrucţiunile autorităţilor sau semnalul de încetare a alarmei pentru a ieşi.  
 Îndepărtați-vă de locul accidentului;   
 Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este cazul protejați 

căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți urgent zona;   
 Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate rămâne în 

construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;   
 Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.  

  

  
  

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 

59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea, Agenţia de Protecţie a Mediului 

Tulcea, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu).  

   

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

59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; 

informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate 

despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 

(cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii):  

  

  

Nr. 
crt.  

Data vizitei efectuate pe 

amplasament de 

autorităţile competente  

 

Autorităţile participante  Tematica inspecției  

1  21.09.2021 

-  

-  

-  

Inspectoratul pentru Situaţii de  

Urgenţă Judeţean Tulcea 

Comisariatul Judeţean al Gărzii 

de Mediu Tulcea Agenţia pentru 

Protecţia  
Mediului Tulcea  

Verificarea Sistemului de  
Management al Securităţii şi a 
conţinutului Notificării de 

activitate depuse.  
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Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva 

dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere (în scris), la sediul 

societății, Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 7A, Sector 1, Bucureşti.  

  

 Persoană de contact: Director HSEQS: Adrian DIDIŢEL (0720 532 563)  

  

  

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva 

dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016.  

  

Informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialite stabilite potrivit 

legii, pot fi obţinute la cerere (în scris), la sediul societății, Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu 

nr. 7A, Sector 1, Bucureşti.  

  

 Persoană de contact: Director HSEQS: Adrian DIDIŢEL (0720 532 563)  

  

 și la sediul:     

SRAPM: tel. 0240 510621, email: office@apmtl.anpmro  

CJ-GNM: tel. 0240 5517321, e-mail: cjtulcea@gnm.ro  

ISUJ: tel. 0240 524301, e-mail: isudelta2@yahoo.com  

  
  

  Întocmit,  

  Adrian Didiţel  

Director HSEQS  

 


