Nr. și data întocmirii
documentului:
273448/16.04 2020

MODEL

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. SC LINDE GAZ ROMANIA SRL
1.2. Strada Avram Imbroane, nr. 9, Timisoara, Timis
tel.: 0256300700, fax: 0256225608,
e-mail: office@linde.com,
coordonate geografice:
latitudine nordică: – 45°46′22”;
longitudine estică: – 21°15′20”.
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.
Linde Gaz Romania SRL 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 Timis, respectiv ISUJ „Banat“ al judetului Timiș, următoarele
documente:
Notificarea de activitate cu nr. 275005/11,12 2019, înregistrată la SRAPM cu nr. 508/16.01 2020;
Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase pentru
S.C. Linde Gaz Romania S.R.L., actualizata in luna ianuarie 2019.
3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului
Domeniul de activitate al societății SC Linde Gaz Romania SRL îl reprezintă producerea,
îmbutelierea şi comercializarea acetilenei obţinută din carbid şi apă, imbutelierea, depozitarea si
distributia gazelor tehnice, cu instalatiile apartinatoare, precum si prestari de servicii directe si indirecte
in legatura cu aceasta.
Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :
- utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricare a acetilenei si în cea de îmbuteliere,
depozitare și distribuție a gazelor tehnice, cod CAEN 2014
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.
1

Substanțe
utilizate
Oxigen lichefiat

Starea de
agregare
lichid

O; R8;H270;H281;Gaze oxidante;Categoria1

2

Gaz

O; R8;H270;H280;Gaze oxidante;Categoria1

Gaz

F+; R12, R5, R6 H220; H 280; Gaze inflamabile;Cageoria1

4

Oxigen gaz
comprimat
Hidrogen
comprimat
Propan

Gaz

5

Protoxid de azot

Gaz

F+;R12,R5,R6;H220;H280;H319;Gaze
inflamabile;Categoria1
O; R8; H270;H280; Gaze inflamabile;Categoria1

6

Amoniac

Lichid

7

Amoniac

Lichid

8

Dioxid de sulf

Gaz

9

Metan

Gaz

10

Etena

Gaz

11

Clor

Lichid

12

Clor

Lichid

13

Gaz

14

Diferite
amestecuri de
gaze tehnice
Acetilena

15

Acetilena

Gaz

16

Acetona

Lichid

17

Carbura de calciu

solid

3

Gaz

Fraze de pericol/Categoria de pericol

R10 | T; R23 | C; R34 | N; R50; H 221; H 280;H 314; H
331;
H 410; Gaz inflamabil, Toxicitate acuta; Categoria 2,
Categoria 3
R10 | T; R23 | C; R34 | N; R50; H 221; H 280;H 314; H
331;
H 410; Gaz inflamabil, Toxicitate acuta; Categoria 2,
Categoria 3
T; R23 | C; R34;H 280;H 314; H 331; Toxicitate acuta;
Categoria 3
F+; R12, R5,R6;H 220; H 280; Gaze inflamabile;Categoria1
F+; R12, R5,R6;H 220; H 280;H 336; Gaz inflamabil,
Toxicitate acuta; Categoria 1, Categoria 3
T;R23|Xi;R36/37/38|N;R50;H 270; H 280;H 315; H 319;
H 330; H 400; Gaze oxidante, Toxicitate acuta; Categoria 1
Categoria 2
T;R23|Xi;R36/37/38|N;R50;H 270; H 280;H 315; H 319;
H 330; H 400; Gaze oxidante, Toxicitate acuta; Categoria 1
Categoria 2
F+; R12, R5, R6;H 220; H 280; Gaze oxidante Gaze
inflamabile; Categoria 1
F+; R12, R5,R6;H 220; H 230;H 280; Gaze
inflamabile;Categoria1
F+; R12, R5,R6;H 220; H 230;H 280; Gaze
inflamabile;Categoria1
F; R11;H 225; H 319; H 336; EUH 066; Lichide inflamabile;
Catergoria 2
F; R15; Subst care in contact cu apa emit gaze inflamabile;
Categoria 1

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 electrica. Acest dispozitiv poate fi activat din
interiorul amplasamentului, de către personalul propriu sau agentul de paza de serviciu la momentul
producerii accidentului.
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.);
 Anunțurile transmise prin sirena electronică și megafon (continutul anunturilor se regăsește în
anexa nr. 1);
 Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de
alarmă transmise prin telefon, radio.
În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016
(Inspectoratul pentru Situații de Urgență (judeţul), Agenţia de Protecţie a Mediului (judeţul), Comisariatul
judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi
operatorii economici învecinaţi.
Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte
următoarele indicații:
a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):
 Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 Închideți urgent ferestrele și ușile;
 Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau
autoturism;
 Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
b) în caz de incendiu sau explozii:
 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.
Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate
electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:

https://www.linde-gas.ro/ro/health_and_safety/informare_publica/informare_publica.html

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
04÷05.11.2019

Autorităţile
participante

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
Judeţean
Timis;
Comisariatul Judeţean
al Gărzii de Mediu
Timis;
Agenţia
pentru
Protecţia
Mediului
Timis.

Tematica inspecției

Verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 59/2016
de catre operatorii economici in gestionarea
activitatilor in care sint implicate substante
periculoase.
Respectarea obligatiilor ce revin operatorilor
economici conform art. 7 din Legea nr. 59/2016, de
intocmire a Notificarii
Respectarea obligatiilor ce revin operatorilor
economici conform art. 14 de informare a publicului in
vederea cresterii gradului de constientizare a riscurilor
determinate de substantele periculoase existente pe
amplasament
Verificarea S.M.S.
Verificarea activitatii de audit intern a operatorului
economic
Verificarea deciziilor scrise si a actelor de autoritate
Verificarea prin exercitiu a P.U.I. pe timpul desfasurarii
controlului
Verificarea instruirii
in domeniul Situatiilor de

urgenta, a salariatilor
Verificarea realizarii de catre operatorul economic a
obligatiilor privind conditiile tehnice de asigurare a
cerintei de securitate la incendiu, a respectarii
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, in
scopul reducerii riscurilor si asigurarea conditiilor
pentru limitarea propagarii si dezvoltarii incendiilor,
prin masuri tehnice si organizatorice, pentru protectia
utilizatorilor, a fortelor care actioneaza la interventie,
a bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor
de urgenta determinate de incendii
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, judeţul Timis, localitatea Timisoara, str.
Avram Imbroane, nr.9 sau prin accesarea următorului link:
https://www.linde-gas.ro/ro/health_and_safety/informare_publica/infoarmare_publica
Persoane de contact:
 Gerber Tiberiu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0747025199
 Iacob Minodora, Manager Protecţia mediului - Tel: 0722642344
 Bajaliu Dan, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0740115062
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 SC Linde Gaz Romania SRL, judeţul Timis, localitatea Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 9.
Persoane de contact:
 Gerber Tiberiu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0747025199
 Iacob Minodora, Manager Protecţia mediului - Tel: 0722642344
 Bajaliu Dan, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0740115062
și la sediul :

SRAPM: tel 0256491795, e-mail: office@apmtm.anpm.ro
CJ-GNM: tel. 0256219892 , e-mail: cjtimis@gnm.ro
ISUJ: tel. 0256434870, e-mail: office@isutimis.ro

Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență “Banat” al Județului Timiș la următorul link: https://www.isutimis.ro/index.php/prevenire/16serviciul-prevenire/402-informatii-de-interes-public

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
Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele
transfrontaliere ale accidentelor industriale.
Nu este cazul

