Nr. și data întocmirii
documentului: 203/05.05.2020
INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT
PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:
1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului:
- Societatea SPUMOTIM S.A;
1.2. Adresa completă a amplasamentului:
- Societatea SPUMOTIM S.A este amplasată în Municipiul Timişoara, pe strada Calea Stan
Vidrighin, nr. 22, cod poştal 300571, 45°44'14.18"N, 21°15'19.65"E;
- Telefon: (0256) - 222091, 222094, 222059; Fax: (0256) - 491107;
- E-mail: secretariat@spumotim.ro;
- http:/www.spumotim.ro
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,
SPUMOTIM S.A este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a
substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, 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 Timiș, respectiv ISU “Banat’’ Timiș următoarele documente:
Notificarea de activitate cu nr. 1347/26.09.2017, înregistrată la SRAPM cu nr.11620/27.09.2017;
Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase ,
înregistrat la SRAPM cu nr. 1052/01.02.2016
3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului
Domeniul de activitate al societății SPUMOTIM S.A îl reprezintă, în principal:
- producerea și prelucrarea spumei poliuretanice flexibile;
- comercializarea produselor fabricate.
Cod-urile CAEN ale unităţii sunt:
2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic;
1512 – Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi articolelor de harnasament;
1392 – Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia ȋmbrăcămintei şi lenjeriei de corp).
Activitatea din cadrul societății Spumotim SA Timișoara în care sunt implicate substanțe periculoase se
desfășoară la departamentul Spumare–Prelucrare și presupune următoarele faze:

a) Depozitarea - materiile prime de baza ( toluen diizocianat și polioli) sunt aprovizionate din spațiul
comunitar și/sau țară, în cisterne montate pe camioane (autocisterne), iar aditivii (catalizatori, ignifugant,
etc) în diferite ambalaje de tablă (butoaie sau bidoane) ce nu depășesc 200 de litri. Materiile prime sunt
transvazate din cisterne în rezervoare cilindrice (orizontale) cu capacitatea de maxim 29 tone/rezervor.
Aceste rezervoare sunt montate într-un depozit adecvat, în condiții corespunzătoare, rezervoarele nu
sunt presurizate.
b) Spumarea - materiile prime din rezervoare sunt aduse la capul de spumare al instalației, prin
conducte metalice, cu ajutorul pompelor. Materiile prime sunt dozate automat, procesul este urmărit
printr-un calculator de proces și turnate într-un jgheab de hârtie, antrenat permanent de role
transportoare. În urma reacțiilor chimice se produce polimerizarea și expandarea amestecului, rezultând
spuma poliuretanică flexibilă.
c) Maturarea - blocurile rezultate sunt transportate apoi într-o încăpere distinctă, alăturată unde sunt
depozitate minim 48 de ore, timp necesar pentru maturarea lor.
d) Analiza produsului - această operație se execută în cadrul laboratorului intern de încercări, unde se
realizează analizele pentru materiile prime și pentru produsul finit.
e) Prelucrarea – operațiile de prelucrare includ tăieri pe utilaje specifice care duc la transformarea
blocurilor de spumă poliuretanică în foi, plăci sau diferite forme debitate pe contur.
Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizează toluen diizocianatul (TDI), substanță
folosită la fabricarea spumelor poliuretanice flexibile.
Denumirile comerciale (în funcție de furnizor) sub care Spumotim achizitionează această substanță sunt:
Desmodur T80, Lupranat T80 și Ongronat 1080.
Principalele caracteristici periculoase cu frazele de pericol aferente sunt urmatoarele:
• Iritarea pielii, Categoria 2 (H315);
• Sensibilizare a pielii, Categoria 1 ( H 317);
• Iritarea ochilor, Categoria 2 (H 319);
• Toxicitate acută, Inhalativ, Categoria 1 (H330);
• Sensibilitate a căilor respiratorii, Categoria 1 (H 334);
• Toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere) Categoria 3 (H335);
• Cancerogenicitate, Categoria 2 ( H 351);
• Periculos cronic pentru mediul acvatic, Categoria 3 ( H412)
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.

Nr.
Crt.

Substanțe utilizate

Frază de
pericol

Categoria de pericol

Stare de agregare

H330;
H351;
H315;
H319;
H335;
H334;
H317;
H412;

Toxicitate acută (inhalativ);
Susceptibil de a provoca
cancer; Provoacă iritarea pielii;
Provoacă o iritare gravă a
ochilor; Toxicitate asupra unui
organism țintă specific (o
singură expunere);
Sensibilizare a căilor
respiratorii; Sensibilizare a
pielii; Periculos pentru mediul
acvatic.

1

Amestec organic al
izomerilor 2,4-/2,6toluen diizocianat
(80% izomer 2,4).

H318;
H317;
H361;
H412;

Lezarea gravă a ochilor;
Sensibilizarea pielii; Toxicitate
pentru reproducere; Toxicitate
cronică acută.

Lichid

2

Sarea de staniu
bivalent a acidului 2
etil hexanoic.

3

Toxicitate acută (orală);
Iritarea pielii; Lezarea gravă a
ochilor; Toxicitate asupra unui
organism țintă specific (o
singură expunere).

Lichid

Soluție de
trietilendiamină în
dipropilen glicol

H302;
H315;
H318;
H335;

Toxicitate acută (orală);
Toxicitate acută (dermic);
Toxicitate acută (inhalare);
Coroziune/iritație a pielii;
Periculos cronic pentru mediul
acvatic.

Lichid

4

H302;
Soluție de bis(2H312;
dimetilaminoetil)eter H332;
în dipropilen glicol.
H314;
H412;

5

Tris(2-cloro-1metiletil) fosfat.

H302

Toxicitate acută (orală).

6

Amestec organic de
metilendifenil
diizocianat, izomeri
și omologi.

H315;
H317;
H319;
H332;
H334;
H335;
H351;
H373;

Provoacă iritarea pielii, a
ochilor; Toxicitate acută
(inhalare); Sensibilizare a căilor
respiratorii; Susceptibil de a
provoca cancer; Poate provoca
afecțiuni ale organelor la
expunere prelungită sau
repetată prin inhalare.

7

Dioxid de carbon
lichefiat

H281

Conține gaz răcit; poate cauza
arsuri sau leziuni criogenice

H280

Conține un gaz sub presiune;
pericol de explozie în caz de
încălzire

8

Azot

Lichid

Lichid

Lichid

Gaz lichefiat

Gaz

Hidrocarburi, C7-C9, nalcani, izoalcani,
cicloalcani
Hidrocarburi, C6-C7, nalcani, izoalcani,
cicloalcani, <5% nhexan
9
Hidrocarburi, C9-C10,
n-alcani, izoalcani,
cicloalcani, <2%
aromatici

H225
H304
H315
H336
H411

Lichid și vapori foarte
inflamabili
Poate fi mortal în caz de
înghiţire şi de
pătrundere în căile respiratorii
Provoacă iritarea pielii
Poate provoca somnolenţă sau
ameţeală
Toxic pentru mediul acvatic cu
efecte pe termen lung

Lichid

Octadecilamină

5. Informații 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 caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul/unitatea
economica este dotată pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Aceste dispozitive pot fi activate din
interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.
În acest scop ATENȚIE LA:
 Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 2 minute.);
Persoana care observă fenomenul anunță imediat conducerea secției și a societății.
Acțiunile de depistare, înștiințare, alarmare și prima intervenție în caz de accidente sau
evenimente deosebite se face în baza urmatoarelor planuri elaborate de catre SPUMOTIM S.A.:
- Plan de înștiințare si alarmare
- Plan de evacuare.
Planul prevede masuri corespunzatoare fiecareia dintre situațiile de urgență, responsabilii de
punerea în practică a acestor măsuri sunt instruiți, se fac simulări și exerciții periodice.
Procedurile sunt elaborate în conformitate cu cerințele prevederilor legislative în vigoare și pot fi
consultate în baza de date a SPUMOTIM S.A.
În cadrul societății SPUMOTIM S.A., au fost întocmite mai multe scenarii de intervenție în caz de
apariția unui accident, poluări accidentale sau alte evenimente deosebite:
PM5-S01 Scurgeri minore de TDI la rampa de descărcare auto
PM5-S02 Scurgeri majore de TDI la rampa de descărcare auto
PM5-S03 Scurgeri minore de TDI în depozitul de materii prime
PM5-S04 Scurgeri majore de TDI în depozitul de materii prime

PM5-S05 Incendiu în timpul unei scurgeri minore de TDI la rampa de descărcare auto
PM5-S06 Incendiu în timpul unei scurgeri majore de TDI la rampa de descărcare auto
PM5-S07 Incendiu pe banda de sinteză a instalației Multiflex în tunelul de expandare
PM5-S08 Incendiu în hala de maturare blocuri scurte
PM5-S09 Incendiu în hala de maturare blocuri lungi
PM5-S10 Incendiu în hala de prelucrare
În cazul producerii unui accident minor (scurgeri minore de TDI la rampa de descărcare
auto, scurgeri minore de TDI ȋn depozitul de materii prime), alarmarea internă se
realizează prin eliberarea butonului de alarmare (se va sparge geamul cu ciocanul atașat). Prin
declanșarea alarmei, aceasta se transmite acustic și vizual în cadrul remizei PSI, indicându-se și zona
afectată de avarie.
În cazul producerii unui accident major (scurgeri majore de TDI la rampa de descărcare, scurgeri
majore de TDI în depozitul de materii prime, incendiu în timpul unei scurgeri majore de TDI la rampa de
descarcare auto sau în depozitul de materii prime, incendiu pe banda de sinteză a instalației Multiflex în
tunelul de expandare, încendiu în hala de maturare blocuri scurte, incendiu în hala de maturare blocuri
lungi, incendiu în hala de prelucrare) se va proceda in felul urmator:
Alarmarea interna se realizeaza prin eliberarea butonului de alarmare (se va sparge geamul cu
ciocanul atașat). Prin declanșarea alarmei, aceasta se transmite acustic și vizual în cadrul remizei PSI,
indicându-se și zona afectată de avarie.
Alarmare externă
Conform art. 16 din Legea 59/2016
În cazul producerii unui accident major, operatorul are obligaţia să ia următoarele măsuri:
a) să informeze imediat ISUJ privind producerea accidentului;
b) să ofere ISUJ, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de două ore de la
producerea accidentului, următoarele informaţii referitoare la: circumstanţele accidentului, substanţele
periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane,
asupra mediului şi proprietăţii şi măsurile de urgenţă adoptate;
c) să informeze autorităţile competente cu privire la măsurile avute în vedere pentru atenuarea
efectelor pe termen mediu şi lung ale accidentului, precum şi pentru prevenirea repetării unui astfel de
accident;
d) să actualizeze informaţiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute date suplimentare
care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.

Echipa de Intervenție Proprie – pentru situații de urgență:
membrii echipei trebuie să cunoască bine procedurile/scenariile de intervenție și modul de
operare al echipamentelor de intervenție în caz de avarie;
membrii echipei trebuie să fie echipați corespunzător: costum cu rezistență mare la flacară
și radiație termică, impermeabil la apă, uleiuri, acizi, baze, săruri, TDI;
aparat autonom de respirație cu aer comprimat, mănuși chimice rezistente la căldură și
TDI, cizme rezistente la căldură și TDI.

Toate cauzele posibile de apariție a incidentelor și operațiile aferente de interventie, sunt descrise
in scenariile interne de interventie, amintite mai sus.

6. 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).
Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile
participante, tipul controlului şi locul în care se pot obține informații mai detaliate.

Nr.
crt.
1

Data vizitei
efectuate pe
amplasament de
autorităţile
competente
05-06.06.2019

Autorităţile participante

Tematica inspecției

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţean (Timiș); Comisariatul Judeţean
al Gărzii (Timiș); Agenţia pentru Protecţia
Mediului (Timiș).

Respectarea prevedirilor legale
cu privire la controlul asupra
pericolelor de accidente majore
în care sunt implicate substanțe
periculoase

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din
Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SPUMOTIM S.A, judeţul Timiș, localitatea
Timișoara,str. Calea Stan Vidrighin,nr. 22.
Persoane de contact:
 Tănase Ionuț-Mihai, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0735 199 090;
 Foltuț Marcel, Responsabil Protecţia mediului - Tel: 0746 103 110
 Bogdan Ioan, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0722 193 955
 Stănescu Dan, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0724 353 387
7.

Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor
art.22 din Legea 59/2016
Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la
sediul societății SPUMOTIM S.A, judeţul Timiș, localitatea Timișoara,str. Calea Stan Vidrighin,nr. 22.

Persoane de contact:
 Tănase Ionuț-Mihai, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0735 199 090;
 Foltuț Marcel, Responsabil Protecţia mediului - Tel: 0746 103 110
 Bogdan Ioan, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0722 193 955
 Stănescu Dan, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0724 353 387

