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      LISTA 

CU PERSOANELE CARE ELABOREAZĂ ŞI AVIZEAZĂ PLANUL 

a)  Avizare: 

Nr. 
crt. 

Instituţia Funcţia Numele şi prenumele Semnătura 

1 

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 

„UNIREA” al Judeţului 
Alba 

(Î) Inspector şef  
Colonel 

Cornel OPRIŞA 
 

2 
Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Alba 
(Î) Inspector şef 

 
Comisar Șef  

Cristian DUNCA  
 

3 
Inspectoratul Judeţean 

de Jandarmi Alba 
(Î) Inspector şef 

Colonel  
Marius Claudiu GIUREA  

 

4 
Agenţia pentru Protecţia 

a Mediului Alba 
Director executiv Marioara POPESCU   

5 
Comisariatul Gărzii de 

Mediu Alba 
Comisar șef Dănuţ Emil HĂLĂLAI  

6 
Direcţia de Sănătate 

Publică Alba 
Director executiv 

Doctor 
Alexandru SINEA 

 

7 
Inspectoratul Teritorial 

de Muncă – Alba 
Inspector şef 

 Jurist  
Dorel  Aurel FIŢ 

 

8 
Sistemul de Gospodărie 

a Apelor Alba 
Director 

Traian 
MATIŞ 

 

 
b) Elaborare  

Nr. 
crt. 

Instituţia publică Funcţia Numele şi prenumele 
Semnătura 

 

1 

Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă 

„UNIREA” al 
Judeţului Alba 

(Î) Prim adjunct al inspectorului 
șef 

Lt. col.  
Nicolae NEGOIȚĂ 

 

2 Şeful Centrului Operaţional 
Colonel 
Silviu DOGAR  

 

3 Ofiţer specialist I 
Căpitan 
Diana  Cosmina ŞOŞA  
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LISTA 

DE DISTRIBUŢIE A PLANULUI DE URGENŢĂ EXTERNĂ 

 

Nr, 
crt 

INSTITUŢIA/SERVICIUL 
(SECŢIA,COMPARTIMENTUL) 

Numele şi 
prenumele 

Data 
Semnătura 
de primire 

1 
INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL ALBA 
(exemplarul 1) 

   

2 

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „UNIREA” al Judeţului 

Alba 
(exemplarul 2) 

   

3 
Inspectoratul General pentru 

Situaţii de Urgenţă 
(xerocopie exemplarul 2) 

Transmis cu adresa 
nr. 
din 

  

4 
Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Alba 
(extras) 

   

5 
Inspectoratul Judeţean de 

Jandarmi Alba 
(extras) 

   

6 
Agenţia pentru Protecţia a 

Mediului Alba 
(extras) 

   

7 
Comisariatul Gărzii de Mediu Alba 

(extras) 
   

8 
Direcţia de Sănătate Publică Alba 

(extras) 
   

9 
Inspectoratul Teritorial de Muncă – 

Alba 
 (extras) 

   

10 
Primăria Municipiului Sebeş 

(extras) 
   

11 
Spitalul Municipiului Sebeş 

(extras) 
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EVIDENŢA 

 ACTUALIZĂRILOR  ŞI REVIZUIRILOR PLANULUI 
 

Nr, 
crt 

Pagina Conţinutul actualizării sau revizuirii 
Data actualizării 
sau revizuirii şi 

baza legală 

Semnătura şi 
ştampila 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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CAPITOLUL 1 

GENERALITĂŢI 
Scop 

Planul de urgenţă externă se elaborează în scopul planificării și executării acțiunilor de 

protecție și intervenție în caz de accidente în cadrul amplasamentelor de nivel superior și care au efecte 

în afara acestora, în vederea reducerii riscului asupra populației, mediului și proprietății din jurul lor. 

Planul de urgenţă externă  pentru amplasamentul S.C.  KRONOSPAN SEBEŞ S.A. are la bază 

rezultatele analizei riscurilor din Raportul de securitate, Ediția 2016, informațiile din Planul de urgență 

internă, avizat de ISU Alba în data de 01.02.2017, scenariile cu efecte în afara amplasamentului, 

precum și rezultatele evaluării efectului domino. 

Planul de urgență externă asigură: 

a) conducerea și coordonarea acțiunilor în situația declanșării unor evenimente în care sunt implicate 

substanțe periculoase cu efecte în afara amplasamentului; 

b) înștiințarea, avertizarea, alarmarea și informarea forțelor de intervenție, autorităților publice cu 

responsabilități în domeniul gestionării situațiilor de urgență și populației; 

c) planificarea măsurilor de protecție a populației expuse riscului în situații de accidente majore în care 

sunt implicate substanțe periculoase; 

d) stabilirea cadrului general de acțiune a forțelor de intervenție din afara amplasamentului.  

 

Domeniu de aplicare 

Planul de urgenţă externă se aplică pentru orice situaţie de accident petrecut în interiorul S.C. 

KRONOSPAN SEBEŞ S.A. în care sunt implicate substanţe periculoase, ale cărui urmări au efecte în 

afara amplasamentului. Situaţiile care au fost identificate sunt prezentate în Capitolul 5 - Identificarea 

şi clasificarea evenimentelor, din prezentul plan. 

Planul de urgenţă externă se pune în aplicare, în conformitate cu prevederile articolului 12, 

alineatul (8) din Legea nr. 59/2016, imediat de către Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

,,Unirea“ al judeţului Alba în următoarele situaţii: când survine un accident major, sau când survine un 

eveniment necontrolat care poate, prin natura sa, să conducă la un accident major. 

 

Baza legală care justifică elaborarea Planului de urgență externă: 

1) Legea nr. 59/2016 privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore 

în care sunt implicate substanţe periculoase 

2) Hotărârea Guvernului României nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

3) Ordonanța Guvernului României nr. 21/2004 privind Sistemul Național pentru 

Managementul Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

4) Ordinul M.A.I. nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea 

planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase; 

5) Ordinul M.A.I. nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, 

pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă 

profesioniste; 

6) Ordinul inspectorului general nr. 1146/I.G. din 28.10.2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor 

tehnice de elaborare a documentelor de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, 

evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; 

7) Ordinul inspectorului general nr.1144/I.G. din 29.09.2008 pentru aprobarea normelor 

tehnice de aplicare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1134/2006. 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

Judeţul ALBA 

PLAN DE URGENŢĂ EXTERNĂ 

pentru amplasamentul 

 S.C. KRONOSPAN SEBEŞ S.A. 

 

Ediţia 2017 

 

13 

NESECRET 

 

CAPITOLUL 2 

 

INFORMAŢII DESPRE OBIECTIV 
 

Denumirea, adresa unității economice și date de contact 

 

Amplasament: S.C. KRONOSPAN SEBEȘ S.A, strada: Mihail Kogălniceanu, nr. 59, cod 

515800, municipiul Sebeș, județul Alba. Telefon: 0258801100, fax: 0258801199 

 Bandi Botond - administrator:  (președinte Celulă de urgență) tel. 0258801102, 0723578895 

 Băcilă Adrian (vicepreședinte Celulă de urgență) telefon: 0258801177, 0722742807 

 Galiș Andrei  (inspector de protecție civilă, responsabil cu managementul securității) telefon: 

0743514184   

 

Descrierea amplasamentului şi a mediului acestuia 

 

Descriere generală 

Amplasamentul se află situat în intravilanul municipiului Sebeș în partea de nord-vest a 

acestuia pe strada M. Kogălniceanu (DN 1), nr. 59, la ieșirea spre Alba Iulia.  

Municipiul Sebeș este așezat în partea de Sud a județului Alba, la o distanță aproximativ egală 

între extremitatea Nordică și Sudică a României, la intersecția paralelei de 45°57' latitudine Nordică cu 

meridianul de 23°34' longitudine Estică, în zona de întâlnire a două depresiuni: Depresiunea Apoldului 

și Depresiunea Mureșului, porțiune de Culoar cunoscut sub numele de Sebeș-Alba-Iulia. Acest culoar 

este străbătut de la Sud spre Nord de râul Sebeș și este situat la intersecția șoselelor naționale Sibiu - 

Cluj-Napoca și Sibiu - Arad, la o distanță de: 15 km de Alba Iulia, 55 km de Sibiu și 65 km de Deva.  

Coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului sunt următoarele: 

 

 

Figura 1 Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului 

 

 

 

Tabel 1-Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului 
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Punct 
Coordonate STEREO 70 

X Y 

1 388322625 497556577 

2 388334096 497964259 

3 387655734 498643235 

4 387637495 498633925 

5 387708167 497485294 

6 388019331 497466433 

7 388022596 497594040 

 

Activitățile desfășurate pe amplasament sunt conform Autorizației Integrate de Mediu: 

- Producție de formaldehidă 40.000 t/an(100%); 

- Producție rășini melamino - și ureo - formaldehidice lichide; 

- Producție rășini melamino - și ureo – formaldehidice pulbere; 

- Fabricare plăci PAL; 

- Fabricare plăci MDF; 

- Înnobilare plăci PAL și MDF; 

- Depozitare materii prime și produse – parc rezervoare Secția Chimică, parc rezervoare Secția PAL, 

parc rezervoare Secția MDF, rezervoare motorină; 

- Spălatorie auto; 

- Instalații de producere a energiei termice. 

Din acestea, activitățile desfășurate pe amplasament relevante pentru securitate, care intră sub 

incidența Legii 59/2016, sunt următoarele: 

- Fabricarea soluției de formaldehidă în instalația de 40.000 to/an; 

- Depozitarea metanolului;  

- Depozitarea soluției de formaldehidă; 

- Fabricarea rășinilor lichide; 

- Depozitarea motorinei; 

- Descărcare metanol în rampa CF de la limită.  

 

Planul obiectivului 
 

Accesul pe platforma industrială se face din DN 1 printr-un drum de racord betonat, sau prin 

porțile situate pe latura de est a obiectivului direct din strada Mihail Kogălniceanu. De asemenea, 

există acces CF. 

S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. ocupă o suprafață totală de 577.988 m
2
 (57,7988 ha), din  care: 

suprafața construită -144.266 m
2
, drumuri și platforme betonate - 357.415 m

2, 
 suprafața liberă - 76.307 

m
2
. 

Terenul pe care își desfășoară activitatea S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. este amplasat în partea 

de Nord - Vest a orașului Sebeș, pe terenul delimitat astfel:  

– la Est : DN 1 Alba - Iulia; 

– la Nord - Est : CF Vințu de Jos – Sebeș; 

– la Sud : S.C. MOBIS S.A. (clădiri dezafectate); 

– la Vest : Asociația Agricolă Sebeșeană și Stația Meteorologică a orașului Sebeș.  

 

Zona din jurul amplasamentului este ocupată astfel: 
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Figura 2 Localizare amplasament Kronospan-1000 m 

 
 

Nord: linia ferată Vințul de Jos – Sebeș în imediata apropiere a limitei incintei, în continuare teren 

agricol , la circa 270 m un amplasament cu construcții aparținând SC Tans Iviniș SRL, cu un 

restaurant, o zona de parcare și Stație de distribuție combustibili, Autostrada A1 (tronsonul Sibiu – 

Orăștie) cu nodul de legătură cu DN 1 la circa 400 m de limita incintei, și zona de locuințe a localității 

Lancrăm la circa 700 m de limita incintei.  

Vest: strada Industriilor la limita incintei și pe partea opusă străzii, S.C. HOLZINDUSTRIE 

SCHWEIGHOFER S.R.L. la circa 46 m și în continuare terenuri agricole pe distanță mare 4 ÷ 5 km. În 

această zonă în partea de nord-vest a amplasamentului se află situată Stația Meteo Sebeș la circa 1.700 

m și DN7 Sebeș-Orăștie. 

Sud: la limita incintei este S.C. MOBIS S.A, societate în dezafectare și o zonă de locuințe a 

municipiului Sebeș la circa 490 m pe partea de vest a străzii M. Kogălniceanu. Zona de locuințe a 

orașului Sebeș cea mai apropiată de amplasament este situată în partea de sud-est , începând cu 

cartierul Mihail Kogălniceanu, cu primele blocuri la circa 70 m de limita amplasamentului, la cica 160 

m de rezervoarele de metanol și la circa 217 m de rezervoarele de formaldehidă.   

Est: este strada Mihail Kogălniceanu, între limita incintei reprezentată de gardul societății și stradă, 

existând o zonă de parcare. Râul Sebeș se află la o distanță de circa 500 m fată de limita 

amplasamentului. 

Pe partea opusă a străzii, în dreptul amplasamentului, de la nord spre sud sunt amplasate: 

- Halta CFR Sebeș Glod la o distanță de: 358 m de rezervoarele de metanol, 305 m de rezervoarele de 

formaldehidă,  355 m de instalația de fabricare formaldehidă. 

- o zonă cu folosință industrială aparținând S.C. VOLTRANS S.A. la distanța de 130 m de limita 

amplasamentului Kronospan, respectiv, la circa: 210 m de instalația de fabricare formaldehidă, 222 m 

de rezervoarele de metanol, 182 m de rezervoarele de formaldehidă. 

- o zonă cu folosință industrială aparținând S.C. ALPIN 57 LUX S.R.L. la distanța de 48 m de limita 

amplasamentului, respectiv la circa:146 m de rezervoarele de metanol, 137 m de rezervoarele de 

formaldehidă, 123 m de instalația de formaldehidă. 

- o zonă cu 4 ÷ 5 locuințe P + 1 la distanța de: 150 m de rezervoarele de metanol, 160 m de 

rezervoarele de formaldehidă, 110 m de instalația existentă de formaldehidă de 40 000 to/an 
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În interiorul amplasamentului S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. se află situată Instalația de 

fabricare formaldehidă de 60.000 to/an,(exprimat 100%) aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES 

S.R.L. (instalație aflată în procedură de autorizare). Distanțele între instalația pentru producerea 

formaldehidei capacitate de 60.000 to/an și instalațiile învecinate în care sunt implicate substanțe 

periculoase aparținând S.C. KRONOSPAN SEBES S.A, sunt următoarele: 

Sud - Est: Instalația pentru producere a formaldehidei de capacitate 40.000 to/an – 125 m; 

Sud: Depozitarea metanolului – 110 m; 

Sud: Depozitarea soluției de formaldehidă – 60 m;  

Est: Fabricarea rășinilor lichide – 35 m;  

Nord: Depozitarea motorinei – 250 m. 

În Anexa 3 este prezentat amplasamentul cu vecinătățile până la 5 km: 

- pe direcție Nord: începând de la 0,5 km până la 2,5 km  se întinde localitatea Lancrăm; există și un 

obiectiv protejat „Mormântul poetului Lucian Blaga”; 

- pe direcție NE  la circa 3 km de platformă se află Râpa Roșie, rezervație de interes național;  

- pe direcție NNE la circa 3 km de platformă se află Râpa Lancrămului, rezervație de interes județean; 

- pe direcție SE la circa 3,8 km de platformă se găsește rezervația Fânețele Dealul Pripoc, rezervație 

botanică de interes județean; 

- pe direcție SV la o distanță de 4,5-5 km se întâlnește rama munților Sebeș. 

  

Descrierea zonelor în care se poate produce un accident major 

 
Rezervoarele de stocare metanol  

Zona rezervoarelor ocupă o suprafață de 1.325 mp (inclusiv rampa de descărcare) în partea de 

est a amplasamentului. Zona din jurul rezervoarelor de metanol este ocupată astfel*: 

- nord: platforma betonată cu drum de acces, stația de spumă anti-incendiu la circa 14 m și 

rezervoarele de formaldehidă la circa 20 m; 

- vest: platforma betonată cu drum de acces și bazinul pentru apa de incendiu cu pompele de 

incendiu la circa 50 m; 

- sud: platforma betonată cu drum de acces și limita incintei la circa 23 m; 

- est: platforma betonată cu drum de acces, instalația de fabricare formaldehidă la circa 30 m, 

pavilionul administrativ la circa 25 m, limita de est a incintei cu strada Mihail Kogălniceanu la 

circa 100 m. 

Notă*: distanțele sunt măsurate de la cuvele de retenție. Cele două rezervoare de metanol sunt vase 

cilindrice verticale din oțel, cu capac fix, amplasate suprateran în 2 cuve de retenție cu dimensiunile 

(pentru fiecare cuvă): 20,45 x 24,1 x 3,2 m.  

Pe partea de est a cuvei rezervoarelor sunt rampele de descărcare metanol cu pompele de 

descărcare. Pe partea de nord a cuvei de retenție sunt pompele de alimentare cu metanol. Rampa este 

betonată, prevăzută cu pantă de scurgere și are rigola de scurgere a produselor și apei meteorice către 

un recipient de colectare; rampa este legată la pământ fiind prevăzut un dispozitiv  de legare la pământ 

a autocisternelor pe timpul golirii; rampa de descărcare metanol este protejată pe partea de est (către 

stradă) de un zid de beton armat cu rol de zid anti-incendiu și anti-explozie. 

Rezervoarele sunt dotate cu:  

- instalație de înăbușire cu spumă în interior;  

- supape de respirație cu sită Kitto (opritoare de flacără);  

- inertizare cu pernă de azot în interior;  

- instalație de răcire cu apă pe exterior; 

- instalație de înăbușire cu spumă în cuva de retenție; 

- instalație de sprinklere în sistem aer - spumă la rampa de descărcare cisterne și la pompele de 

metanol. 
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Din punct de vedere al elementelor de construcție structurale și de compartimentare, rezervoarele 

de metanol sunt rezervoare metalice, Co, A1 în cuve de beton armat Co, A1. Rezervoarele sunt 

încadrate la gradul de rezistență la foc V (Evaluare de risc realizată pentru SC Kronospan Sebeș SA -

2016 și Normativ P-118/1999).  

Cuvele de retenție sunt betonate și prevăzute cu zid de protecție din beton armat de grosime 250 

mm cu rol de zid anti-foc și anti-explozie. Înălțimea zidurilor de protecție este 3,2 m de jur împrejur, 

iar zidul dinspre est are înălțimea de 6,0 m. Cuvele de retenție sunt prevăzute cu conducte de scurgere 

cu robineți aflați pe poziție „normal închis”. 

Principalele caracteristici ale rezervoarelor sunt: volum -1.440 mc, diametru -13,9 m, înălțime: 

9,5 m. 

Rezervoarele de stocare formaldehidă 

Zona rezervoarelor ocupă o suprafață de circa 1.900 mp (inclusiv rampa de descărcare -

încărcare) în partea de est a amplasamentului.  

Zona din jurul rezervoarelor de formaldehidă este ocupată astfel*: 

- nord: platforma betonată cu drum de acces, stația de răcire a apei la circa 10 m și o clădire ce 

adăpostește o centrală termică și un atelier mecanic;   

- vest: platforma betonată cu drum de acces și bazinul de decantare ape la circa 10 m; 

- sud: stația de spumă lipită de cuva de retenție și în continuare platforma betonată cu drum de acces, 

rezervoarele de metanol, bazinul pentru apa de incendiu cu pompele de incendiu și limita incintei 

la circa 90 m; 

- est: platforma betonată cu drum de acces, clădirea instalației de fabricare rașini și clădirea camerei 

de comandă, ambele la circa 32 m și limita de est a amplasamentului cu strada Mihail 

Kogălniceanu la circa 110 m. 

Nota*: distanțele sunt măsurate de la cuvele de retenție 

Rezervoarele de formaldehidă, în număr de 8 + 2, sunt vase cilindrice verticale din oțel – inox, 

închise și izolate termic, amplasate suprateran în cuve de retenție de beton armat. 

- 2 rezervoare de 780 mc fiecare, SF1 și SF2 și 2 rezervoare de 100 mc SP (rezervor producție) și 

SO (rezervor omogenizare) sunt amplasate în cuva de dimensiuni: 19,7 x 28 x 2,5 m; (cuva dinspre 

sud); 

- 2 rezervoare de FA de 780 mc fiecare, SF3 și SF4,sunt amplasate în cuva de dimensiuni: 15,3 x 28 

x 2,5 m (cuva dinspre nord). 

Rezervoarele SF1, SF2, SF3, SF4 și SP, SO erau amplasate într-o singură cuvă situată spre Secția 

Chimică. Pentru diminuarea suprafeței de evaporare, în caz de avarie la rezervoarele de formaldehidă, 

în anul 2016, S.C. KRONOSPAN SEBEȘ S.A. a compartimentat cuva în 2 cuve de retenție, prin 

realizarea unui zid despărțitor, astfel încât în prezent există 2 cuve de retenție. Totodată a fost realizată 

și supraînălțarea zidurilor de protecție de la 1,45 m la 2,5 m.  

Celelalte 4 rezervoare SF5, SF6, SF7, SF8, de 780 mc fiecare, sunt amplasate în cuva de retenție 

din beton dinspre vest cu dimensiunile 28 x 35 x 1,45 m. Rezervoarele SF5, SF6, SF7, SF8, nu sunt 

utilizate, iar legăturile cu Instalația de formaldehidă sunt izolate prin aplicarea de blinde. Pentru 

izolarea rezervoarelor  scoase din flux  s-au aplicat flanșe cu blind și câte 4 sigilii pe fiecare după cum 

urmează:  pe rezervorul SF2 flanșa cu blind pe care s-au montat 4 sigilii pentru izolarea SF5 și SF6; 

pe rezervorul SF3, flanșa cu blind pe care s-au montat 4 sigilii, pentru izolarea SF7 și SF8.  

Pentru prevenirea și recuperarea emisiilor de formaldehidă produse la umplere, aerisirea 

rezervoarelor este legată printr-un sistem de ventilație cuplat la instalația de fabricare formaldehidă. 

Rezervoarele de FA sunt prevăzute cu agitare și serpentină de încălzire pentru evitarea polimerizării. 

Rezervoarele de formaldehidă prezintă următoarele elemente de construcție structurale și performanțe 

privind combustibilitatea și rezistența la incendiu: rezervoare metalice Co și A1 prevăzute cu cuve din 

beton armat Co si A1. Sunt încadrate cu gradul de rezistenta la foc V. Cuvele de retenție sunt 
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prevăzute cu conducte de scurgere cu robineți aflați pe poziție „normal închis” și senzori de detecție a 

scurgerilor. 

 În interiorul cuvelor de retenție sunt amplasate pompele pentru vehicularea formaldehidei 

(alimentare instalație rășini și recirculare). Pompa pentru alimentarea instalației de rășini este borduită 

și prevăzută cu senzor propriu pentru detecția scurgerilor (suplimentar față de cei prezenți în cuva de 

retenție). 

Pe partea de est a celor 2 cuve în care sunt amplasate câte 2 rezervoare este rampa de descărcare 

formaldehidă. Descărcarea autocisternelor se realizează cu ajutorul pompei de recirculare de la 

rezervorul de formaldehidă nr. 4 printr-o conductă de descărcare cu furtun flexibil. În aceeași zonă 

există posibilitatea de încărcare a cisternelor cu formaldehidă pe sus, printr-un braț flexibil montat pe 

estacadă. Pentru evitarea emisiilor de vapori de formaldehidă rezultate la încărcarea/descărcarea în 

autocisternă, brațul de încărcare este legat la instalația de ventilație (aerisire) și de captare a vaporilor 

din rezervoarele de formaldehidă. Vaporii sunt colectați și direcționați în instalația de formaldehidă. 

Principalele caracteristici ale celor 4 rezervoare de formaldehida de 780 mc fiecare, sunt: volum - 

780 mc, diametru - 11,5 m; înălțime - 7,5 m. 

Principalele caracteristici ale rezervoarelor de formaldehidă de 100 mc(SP, SO) sunt: volum - 100 

mc, diametru - 4,4 m. 

Pe traseul de formaldehidă de la instalația tehnologică la rezervoare s-au montat în 2016 un ventil 

automat și 2 debitmetre, scopul fiind de a diminua cantitatea de formaldehidă deversată în cazul 

distrugerii tronsonului de transport. În conformitate cu Declarația de conformitate a producătorului, 

programul logic implementat în sistemul DCS controlează în mod continuu cele două conducte de 

formaldehidă, prin calculul diferenței dintre debitele de intrare și ieșire din conductă. Orice diferență 

semnificativă între măsurătorile de flux determină o alarmă specifică, oprește pompele și închide 

ventilele circuitului respectiv. De asemenea, pentru debitmetre și ventilul automat sunt disponibile 

Certificate de conformitate de la producător. 

Instalația de fabricare formaldehida cu o capacitate de 40.000 to/an (existentă) 

Instalația de fabricare a formaldehidei ocupă o suprafață de circa 300 mp în partea de est a 

amplasamentului. Zona din jurul instalației este ocupată astfel:  

- nord: platforma betonată cu drum de acces și clădirea camerei de comandă la circa 7 m și în 

continuare clădirea instalației de rășini la circa 38 m;   

- vest: platforma betonată cu drum de acces și rezervoarele de metanol; 

- sud: platforma betonată cu drum de acces, clădirea administrativă la circa 32 m și limita de sud a 

incintei la circa 50 m; 

- est: platforma betonată cu drum de acces și limita de est a amplasamentului cu strada Mihail 

Kogălniceanu la circa 40 m. 

Instalația este o construcție metalică în aer liber amplasată pe o platformă betonată, cu 

dimensiunile la bază de 20 x 15 m și înălțimea maximă de 20 m. Are fundație de beton armat Co și A1, 

structură de rezistență din stâlpi și grinzi metalice,  pereții sunt executați din beton armat și pereți tip 

sandwich. 

Instalația are o capacitate de producție a formaldehidei de 40.000 to/an (în 100%) și  are în 

componență următoarele utilaje principale: 

- schimbător de căldură pentru preîncălzirea aerului de amestec; 

- instalația de amestec aer – metanol;  

- 5 reactoare de oxidare catalitică;  

- separatorul apă/vapori care asigură reglarea temperaturii în reactor;  

- schimbătorul de căldură, treapta a II-a de răcire;  

- coloana de absorbție unde are loc absorbția formaldehidei în soluție apoasă, până la concentrația 

dorită; 
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- unitate de epurare catalitică cu reactor de post combustie; 

- coș de evacuare gaze arse; 

- pompe centrifuge; 

- conducte tehnologice. 

 

Instalația de fabricare rășini lichide 
Instalația de fabricare rășini lichide are o capacitate de 198.000 tone/an. Obținerea rășinilor lichide 

se face pe bază de policondensare a formaldehidei cu uree sau cu melamină sau cu uree și melamină, 

proces din care rezultă rășini ureo-formaldehidice, rășini melamino-ureo-formaldehidice, siropuri 

ureo-formaldehidice, siropuri melamino-formaldehidice, siropuri melamino-ureo-formaldehidice. 

Instalația de fabricare rășini este amplasată într-o clădire care ocupă o suprafață de circa  6.800 mp 

din care: 765 mp hala fabricare rășini pulbere, 1.135 mp hala fabricare rășini lichide. 

Restul spațiului este ocupat de depozitele de rășini, de chimicale și de uree. Dimensiunile clădirii sunt: 

47 x 145 m cu înălțimea de 15 ÷ 18 m. Clădirea instalației de fabricare rășini este amplasată în partea 

de est a amplasamentului (spre stradă). 

Zona din jurul instalației este ocupată astfel: 

- nord: drum de acces și platforma betonată, parcare pentru autovehicule și limita de nord a incintei 

la circa 160 m;   

- vest: rezervoarele de formaldehidă, stația de răcire a apei, o clădire ce adăpostește o centrală 

termică și un atelier mecanic;   

- sud: drum de acces, sală de comandă la circa 8 m, în continuare platforma betonată și clădirea 

administrativă la circa 85 m; 

- est: drum de acces și limita de est a amplasamentului cu strada Mihail Kogălniceanu la circa 25 m. 

Procesul de fabricare a rășinilor cuprinde: aprovizionare și recepție de materii prime, 

policondensarea rășinilor lichide în autoclave, în prezența NaOH și a acidului formic, distilarea în vid 

(apa în exces este extrasă și este introdusă în coloana de absorbție a instalației de formaldehidă), răcire 

finală până la 35
0
C, depozitarea rășinilor lichide în rezervoarele existente. 

Pe traseul de formaldehidă de la rezervoarele de formaldehidă la instalația de rășini în anul 2016 s-

a montat un al doilea debitmetru, iar la intrarea în hala există un ventil automat, scopul a fost de a 

diminua cantitatea de formaldehidă deversată în cazul distrugerii tronsonului de transport. Există un 

debitmetru la rășini lichide, iar cel de-al doilea s-a montat imediat după pompa de formaldehidă din 

depozitul de rezervoare. În momentul când va apărea o diferență de debit măsurată de cele 2 

debitmetre pompa de formaldehidă se va opri instantaneu și se vor închide ventilele automate (ventilul 

nou care s-a montat și cel existent la fiecare autoclavă de la rășini lichide). Ventilul automat nou s-a 

montat la intrarea conductei în hala de producție la distanța de 75 m de la pompa. Conform 

Certificatului de conformitate, ventilul este un robinet 2/2 cu bilă, Dn 100, cu activator pneumatic, cu 

simplă acțiune. Ventilul este de construcție antistatică și « fire safe »(în condiții de siguranță la foc). 

Rezervoare de motorina I (supraterane) 

Rezervorul de motorină suprateran cu o capacitate de 48 tone are formă cilindrică, dispus 

orizontal confecționat din oțel, amplasat în cuva de retenție din oțel. Rezervorul dispune de pompă 

pentru alimentare combustibil atașată. Întreaga instalație (rezervor, pompă, cuvă) este monobloc 

(prefabricată). Rezervorul este situat în partea de est a bazinului de decantare ape între două linii CF și 

în apropierea limitei de nord-est a amplasamentului, la aproximativ 30 m de cântarul auto.  

Zona din jurul rezervorului este ocupată astfel: 

- nord: platforma betonată, linia CF și limita de nord incintei amplasamentului la circa100 m; 

- vest: bazin de decantare ape și în continuare o linia CF;   

- sud: platforma betonată și zona de depozitare lemn;  

- est: platforma betonată de acces și în continuare o linie CF și clădirea cântarului auto. 
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Zona de parcare cisterne cu metanol 
Cisternele cu metanol în număr de 18 ÷ 20 sunt parcate pe o perioadă de aproximativ 48 h pe 

platforma S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. pe liniile CF 2 și 3, în vederea descărcării în rezervoarele 

de metanol. Zona de parcare cisterne cu metanol are o lungime de circa 350 m și este situată între zona 

halei de fabricare rășini pe partea de est și rezervoarele de formaldehidă, stația de răcire apă, centrala 

termică (cu atelierul mecanic) și zona de depozitare lemn pe partea de vest. 

Zona din jurul liniei CF unde sunt parcate cisternele cu metanol este ocupată astfel:  

- sud: rampa de descărcare cisterne de metanol la o distanță de 10 ÷ 20 m;  

- est: platforma betonată cu drum de acces, linia CF de la hala de rășini, hala de rășini la o distanță 

de circa 12 m și limita de est a amplasamentului la o distanță de circa 70 m; 

- nord: ramificația CF spre ieșire din amplasament; 

- vest: rezervoarele de formaldehidă la o distanță de circa 5 m de linia CF și în continuare, în lungul 

liniei CF, stația de răcire apă, centrala termică și platforma betonată pentru depozitarea lemnului la 

o distanță de circa 5 m de prima linie CF. 

 

Situația cantităților de substanțe periculoase   

Nr. 

crt. 

Instalația Denumire 

substanță 

Cant. max 

(to) 

Legea nr. 

59/2016, Anexa 

nr.1 

Cantitate 

relevantă 

col. 2 (to) 

2% col. 

2 

(to) 

1  Fabricare 

formaldehidă 

40000 to/an  

Formaldehidă 

soluție 50% 

3200 Partea 1, pct. H2 

 

50 1 

15 

180 

Metanol  2.400  Partea 1 P5b, H3 

Partea 2 pct.22 

500 10 

0,33 

Săruri răcire  30  Partea 1, pct. P8, 

H2, E1 

50 1 

2  Fabricare 

rășini lichide  

Formaldehidă 

soluție  

37* Partea 1, pct. H2 50 1 

3 Fabricare 

rășini lichide 

Rășina 

Kronocol 

U380, 

MU305 

39 Partea 1 pct H2 50 1 

4 Fabricare 

rășini lichide 

Trietilamina  0,3  Partea 1, Pct. 

P5b 

50 1 

5 Laborator  Toluen  1,5  Partea 1, P5b 50 1 

6  Laborator  

Atelier 

intreținere  

Acetonă  0,5  Partea 1, P5b 50 1 

7 Rezervor de 

motorină I  

Motorină  48  Partea 2, Pct. 34 2500  50 

8 Rezervoare de 

motorina II  

Motorină  9  Partea 2, Pct. 34  2500  50 

9 Rezervor de 

motorină III  

Motorină  45,5  Partea 2, Pct.3 4 2500  50 

10 Linia CF – 

zona parcare 

Metanol  1000**  Partea 1, P5b, 

H3 

500  10 
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Nr. 

crt. 

Instalația Denumire 

substanță 

Cant. max 

(to) 

Legea nr. 

59/2016, Anexa 

nr.1 

Cantitate 

relevantă 

col. 2 (to) 

2% col. 

2 

(to) 

cisterne 

metanol  

Partea 2, Pct. 22 

Nota: * Cantitatea de 37 to reprezintă cantitatea maximă de soluție formaldehidă utilizată la o șarjă în 

instalația de fabricare rășini lichide. Deoarece sarjele de fabricare rășini lichide se încarcă cu 

formaldehidă succesiv și formaldehida ca atare este prezentă în autoclave numai până la terminarea 

încărcării, cantitatea maximă de formaldehidă care poate fi prezentă a fost considerată cea 

corespunzatoare unei autoclave de policondensare (sunt 2 autoclave de 60 mc/37 to formaldehidă și o 

autoclavă de 35 mc/20 to formaldehidă).  

** Cantitatea de 1.000 to poate fi prezentă în cisterne CF (18 ÷ 20 cisterne) aflate în zona de 

parcare cisterne CF; Metanolul prezent în cisterne este descărcat în rezervoarele de metanol. După 

descărcare, cantitatea de metanol din cisterne se regăsește în rezervoarele de metanol. 

 

Inventarul substanțelor periculoase 

 
În tabelul următor este prezentat inventarul substanțelor prezente pe amplasament 
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Tabel - Inventarul substanțelor periculoase 

N
r. 
cr

t. 

Denumire

a 
substanțe

i 
periculoa

se/ 
amestecu

lui 

Denumire
a 

comercial
ă a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Număr 
CAS 

Fraza 
de 

pericol 

Clasa de 
pericol 

Cate
go-
ria 
de 

peric
ol 

Cantitatea 

existenta 

Capacitate
a totala de 

stocare 
Sta
rea 
fizi

ca 

Mod de 
stocare 

Conditii 
de 

stocare/ 

operare 

Localizarea 

to m³ to m³ 

1. Metanol 
Metanol, 
CH3OH 

67-56-1 

H225 
H301 
H311 
H331 

H370 

Lichide 
inflamabil

e 

Toxicitate 
acuta 

Toxicitate 
acuta 

Toxicitate 
acuta 
STOT 

2 
 

3 
 

3 
 

3 
 

SE 1 

150
0 

181
0 

240
0 

288
0 

lichi
da 

Rezervoare 
metalice  

2 x 1440 mc 
Temp. 

10- 25*C 
Presiune 

50-66 

mm H2O 

Sectia 
Chimica 

0,3
3 

0,4 
0,3
3 

0,4 
Instalatia de 

farbicare 
formaldehida 

100
0* 

120
0 

100
0* 

120
0 

Cisterne CF 

2. 
Formalde

hida 

49 ± % 

Formalde
hida 

50-00-0 

H350 

H341 
H301 
H311 
H335 

H331 
H314 
H317 

Carc. 
Mutagen 
Toxicitate 

acuta 
Toxicitate 

acuta 
STOT 

Toxicitate 
acuta 

Corodarea 
pielii 

Sensibiliz
area pielii 

1B 
2 
3 

 
3 
 

SE 3 

3 
 

1B 
 

1 

240
0 

234
0 

320
0 

312
0 

lichi
da 

Rezervoare 
inox  

4 x 780 mc 

Temp. 
55-60*C 

Sectia 
Chimica 

15 
14,

6 
15 

14,

6 

Instalatia de 

fabricare 
formaldehida 

37 36 37 36 
Instalatia de 

fabricare 

rasini lichide 

230
** 

200 
230
** 

200 
Rezervoare 

inox  
2 x 100 mc 

24 
23,
5 

24 
23,
5 

Autocisterna 

3. 
Hidroxid 
de sodiu 

30% 

Hidroxid 
de sodiu 

1310-73-
2 

H314 
H290 

Corodarea 

pielii 
Substanta 
coroziva 
pentru 

metale 

1A 
 
 

1 

50 
37,
6 

107 88 
lichi
da 

3 x 

Rezervore 
inox - 60 mc 
+ 25 + 3 mc 

Temp. 
10- 25*C 

Sectia 
Chimica 

1 
0,7

5 
1.2 1 

Cisterneta 1 

mc 

Sectia 

MDF 

4. 
Acid 

formic 
20%**** 

Acid 
formic 

64-18-6 
H314 
H331 
H302 

Corodarea 
pielii/Leza

rea ochilor 
Toxicitate 

acuta 
Toxicitate 

acuta 

 
1B/1 

 
3 
 

4 

 

30 25 61 53 
lichi
da 

2 x 

Rezervoare 
polstif: 

1 x 50 mc  
1 x 3 mc 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

5. 
Acid 

acetic 

50%**** 

Acid 

acetic 
64-19-7 

H226 

H314 

Lichide 
inflamabil

e 

Corodarea 
pielii 

3 
 

1B 

0,5 
0,4

7 

1,3

6 
1,3 

lichi

da 

Rezervor inox  

1,3 mc 

Temp. 
10 - 

25*C 

Sectia 

Chimica 

6. 

Hexametil

entetramin
a 

Hexameti

lentetram

ina 

100-97-0 
H228 
H317 

Solide 
inflamabil

e 
Sensibliza
rea pielii 

2 

 
1 

20 15 30 
22,
5 

soli
da 

Saci paletizati  
25 kg 

Temp. 

10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

7. Borax Borax 
1303-43-

4 
H319 

H360FD 

Iritant 
pentru 
ochi 

Toxicitate 

pentru 
reproduce

re 

2 
 

1B 

1,5 
0,6
3 

2 
0,8
4 

soli
da 

Saci paletizati  
25 kg 

Temp. 
10 - 

25*C 

Sectia 
Chimica 

8. 
Metabisulf
it de sodiu 
alimentar 

Metabisulf

it de 
sodium 

alimentar 

7681-57-
4 

H302 
H318 

Toxicitate 

acuta 
Lezarea 

grava/iritar
ea ochilor 

4 
 

1 
0,5 

0,3
4 

1 
0,6
8 

soli
da 

Saci paletizati  
25 kg 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

9. 
Clorura de 

amoniu 
Clorura de 

amoniu 
12125-
02-9 

H302 
H319 

Toxicitate 
acuta 

4 
 

7 
4,5
7 

10 
6,5
3 

soli
da 

Saci paletizati  
25 kg 

Temp. 
10 - 

Sectia 
Chimica 
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N
r. 
cr
t. 

Denumire
a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Denumire
a 

comercial
ă a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Număr 
CAS 

Fraza 
de 

pericol 

Clasa de 
pericol 

Cate
go-
ria 
de 

peric
ol 

Cantitatea 
existenta 

Capacitate
a totala de 

stocare 

Sta
rea 
fizi
ca 

Mod de 
stocare 

Conditii 
de 

stocare/ 
operare 

Localizarea 

Lezarea 
grava/iritar
ea ochilor 

2 25*C 

1
0. 

Acid citric 

Acid citric 

anhidru/A
cid citricx 

monohidra
t 

77-92-9 H319 
Lezarea 

grava/iritar
ea ochilor 

2 1 
0,6
0 

3 1,8 
soli
da 

Saci paletizati  
25 kg 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

1
1. 

Resorcinol Resorcinol 108-46-3 

H302 

H315 
H317 
H318 
H370 

H371 
H400 

Toxicitate 
acuta 
Iritant 
pentru 

piele 
Sensibiliz
area pielii 

Iritant 

pentru 
ochi 

STOT 
Acut 

pentru 
mediul 
acvatic 
Foarte 

toxic 
pentru 
mediul 
acvatic 

4 
 

2 
 

 
1 
 

1 

 
SE1 

1 
 

1 

8,5 
6,6
1 

8,5 
6,6
1 

soli
da 

Saci paletizati  
25 kg 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

1
2. 

Catalizato
r Formox 

KH44L 

Catalizato
r Formox 

KH44L 

- 

H319 
H335 

H351 

Iritant 
pentru 
ochi 

STOT 
Carc. 

2 
 

SE 3 

2 

2 2,2 2 2,2 
soli
da 

In reactoare 
la instalatia 

pentru 
producerea 

formaldehidei 

Temp. 
10 - 

25*C/Te
mp. 265 
- 300*C 

Sectia 
Chimica 

Catalizato

r Formox 
KH26C 

Catalizato

r Formox 
KH26C 

H319 

H335 
H351 

Iritant 
pentru 

ochi 
STOT 
Carc. 

2 

 
SE 3 

2 

1,8 2,2 1,8 2,2 
soli
da 

Catalizato
r Formox 

KH26 

Catalizato
r Formox 

KH26 

H319 
H335 
H351 

Iritant 
pentru 
ochi 

STOT 

Carc. 

2 
 

SE 3 
2 

1,4
5 

1,7
6 

1,4
5 

1,7
6 

soli
da 

1
3. 

Saruri 
racire 

TS 15 

Sare TS 
15 

7632-00-
0 

***H301 
Toxicitate 

acuta 
3 30 

15,
8 

30 
15,
8 

Soli
da/ 
lichi

da 

In reactoare 
la instalatia 

pentru 

producerea 
formaldehidei 

Temp. 
10 - 

25*C/Te

mp. 265 
- 300*C 

Sectia 
Chimica 

1
4. 

Inwamin 
B2 

Inwamin 
B2 

- 

H314 
H335 

H361f 
H373 
H412 

Corodarea 
sau 

iritarea 
pielii 

STOT 
Toxicitate 

reproducti
va 

STOT 
Toxicitate 

cronica pt 
mediul 
acvatic 

1 B 
 

SE 3 

2 
 

RE 2 
3 

0,3 
0,2
8 

0,6 
0,5
7 

lichi
da 

Butoi plastic  
200 kg 

Temp. 
10 -25*C 

Sectia 
Chimica 

1
5.

. 

Aquatop C 
- 2147 

Aquatop C 
- 2147 

- 
H290 
H319 

Coroziv 
pt.metale 

Iritant 
pentu ochi 

1 
 

2 
0,3 

0,3
6 

0,6 
0,7
2 

lichi
da 

Butoi plastic 
30 kg 

Temp. 
10-25*C 

Sectia 
Chimica 

Aquatop C 
- 3649 

Aquatop C 
- 3649 

- H318 
Iritant 
pentru 
ochi 

1 0,3 
0,3
6 

0,6 
0,7
2 

Aquatop 
B-412 

Aquatop 
B-412 

- 
H315 
H319 

Iritant 

pentru 
piele 
Iritant 

2 
2 

0,6 0,6 0,8 0,8 
Butoi plastic  

200 kg 
Sectia 
MDF 
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N
r. 
cr
t. 

Denumire
a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Denumire
a 

comercial
ă a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Număr 
CAS 

Fraza 
de 

pericol 

Clasa de 
pericol 

Cate
go-
ria 
de 

peric
ol 

Cantitatea 
existenta 

Capacitate
a totala de 

stocare 

Sta
rea 
fizi
ca 

Mod de 
stocare 

Conditii 
de 

stocare/ 
operare 

Localizarea 

pentru 
ochi 

1
6. 

Acid 
clorhidric 

Solutie de 

acid 
clorhidric 

32% 

- 
H290 
H314 
H335 

Coroziv 
pt.metale 

Corodarea 
sau 

iritarea 
pielii 

STOT 

1 

 
1B 

 
SE 3 

6 5 
23,
8 

20 

lichi
da 

Rezervor 
polstif  

20 mc Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica, 

1,1
9 

1 
1,1
9 

1 
Cisterneta  

1 mc 
Sectia 
MDF 

1
7. 

Trietilamin
a 

Trietilamin
a 

121-44-8 

H225 

H302 
H311 
H314 
H318 

H332 
H335 

Lichide 
inflamabil

e 

Toxicitate 
acuta 
(orala) 

Toxicitate 

acuta(der
mic) 

Corodarea
/iritarea 

pielii 
Lezarea 

grava/iritar
ea ochilor 

Nociv prin 
inhalare 
STOT 

2 

 
4 
 

3 

 
1A 

 
1 

 
 

4 
 

SE 3 

0,1
5 

0,2
0 

0,3 
0,4
1 

lichi
da 

Butoi metalic  
150 kg 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

1

8. 

Acid 

sulfamic 

Acid 

sulfamic 

5329-14-

6 

H315 

H319 
H412 

Corodarea
.iritarea 

pielii 
Lezarea 

grava/iritar

ea ochilor 
Toxicitate 
cronica 

pt.mediul 

acvatic 

2 
 

2 

 
 

3 

3 1,4 5 
2,3

2 

soli

da 
Saci 25 kg 

Temp. 

10 - 
25*C 

Sectia 

Chimica 

1

9. 

Acid p-

toluensulf
onic 

Acid 

paratoluen
sulfonic 

104-15-4 

H315 

H319 
H335 

Iritarea 
pielii 

Iritarea 
ochilor 
STOT 

2 

2 
SE 3 

0,2 
0,0

9 
0,5 

0,2

3 

soli

da 
Saci 25 kg 

Temp. 

10 - 
25*C 

Sectia 

Chimica 

2
0. 

Solutie de 
bisulfit de 
amoniu 

Solutie de 
bisulfit de 
amoniu 

10192-
30-0 

H319 
Iritarea 
grava a 
ochilor 

2 

20 
14,
2 

70 50 
lichi
da 

Rezervor 

polstif  
50 mc 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

50 
35,
7 

70 50 
Rezervor 

polstif 50mc 
Sectia 
MDF 

2
1. 

Toluen 
pentru 

analize 

Toluen 
pentru 

analize 

108-88-3 

H225 
H304 
H315 
H336 

H361d 
H373 

Lichid 
inflamabil 

Pericol 

prin 
aspirare 
Iritarea 
pielii 

STOT 
Toxicitate 

pentru 
reproduce

re 
STOT 

2 
 

1 
 

2 
SE 3 

 
2 
 

RE 2 

0,0
1 

0,0
11 

0,0
1 

0,0
11 

lichi
da 

Ambalaj 
producator 

inchis ermetic 

sticla 2,5 l 

Temp. 
15n - 

25*C 

Laborator 
PAL 

0,0

3 

0,0

34 
0,4 

0,4

6 
Magazie 

2
2. 

Acetona Acetona 67-64-1 

H225 

H319 
H336 

Lichid 
inflamabil 

Iritarea 
ochilor 
STOT 

2 

 
2 

SE 3 

0,0
02 

0,0
025 

0,0
02 

0,0
025 

lichi
da 

Ambalaj 

producator 
inchis ermetic 

plastic 1 l 

Temp. 

10 - 
25*C 

Laborator 
PAL 

0,0
2 

0,0
25 

0,0
5 

0,0
63 

Magazie 

2

3. 

Cerneala 
pentru 

inscription
are SCP-

300A 

Cerneala 
pentru 

inscription
are SCP-

300A 

- 
H317 

H334 

Sensibiliz
area pielii 

Sensibiliz
area cailor 
respiratorii 

1 
 

 
1 

0,0
1 

0,0
09 

0,0
1 

0,0
09 

lichi
da 

Bidon plastic 
5 l Temp. 

10 - 
25*C 

Sectia 

PAL, 
Sectia 
MDF 

0,1 
0,0
9 

0,1 
0,0
9 

lichi
da 

Bidon plastic 
5 l 

Magazie 
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N
r. 
cr
t. 

Denumire
a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Denumire
a 

comercial
ă a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Număr 
CAS 

Fraza 
de 

pericol 

Clasa de 
pericol 

Cate
go-
ria 
de 

peric
ol 

Cantitatea 
existenta 

Capacitate
a totala de 

stocare 

Sta
rea 
fizi
ca 

Mod de 
stocare 

Conditii 
de 

stocare/ 
operare 

Localizarea 

Solvent 
SIC3005 
pentru 

cerneala 

Solvent 
SIC3005 
pentru 

cerneala 

- 
H317 
H315 
H319 

Sensibiliz
area pielii 

Iritarea 
pielii 

Iritarea 
ochilor 

1 
 

2 

2 

0,0
01 

0,0
01 

0,0
02 

0,0
02 

lichi
da 

Bidon plastic 
1 l 

Sectia 
PAL 

0,0

01 

0,0

01 

0,0

02 

0,0

02 

Sectia 

MDF 

2

4. 

Motorina 
combustib

il auto 

Motorina 
Euro 5/ 
Super 

Diesel 
Euro 5/ 

Efix 
Motorina 

51 / 
Motorina 

55/ 
Efix S 

Motorina 
55 

68334-

30-5 

H351 
H226 
H304 
H315 

H332 
H373 
H411 

Carc. 

Lichide 
inflamabil

e 
Pericol 

prin 
aspirare 
Iritant 
pentru 

piele 
Nociv prin 
inhalare 
STOT 

Toxicitate 
cronica 

pt.mediul 
acvatic 

2 

3 
 

1 
 

2 
4 

RE 2 
 

2 

40 
47,

3 

45,

5 

53,

8 

lichi

da 

Rezervor 
metalic 

45,5 to 

Temp. 
10 - 

25*C 

Rezervor 
subtera

n - 
MDF 

45 
53,

2 
48 

56,

8 
48 to 

Rezervor 
suprateran 

– 
Cantar 

8 
9,4
6 

9 
10,
6 

9 to 

Rezervor 

suprateran 
– 

Expeditii 

0,2 
0,2

3 
0,2 

0,2

3 

Butoi metalic 

200 l 

Sectia 

Chimica 

3 
3,5
5 

3 
3,5
5 

Rezervor 
metalic 

3 to 

Cladire 
pompe 

antiincendiu 

– Chimica 

2
5. 

Acid 
Sulfuric 

Acid 
Sulfuric (1 

M) 

7664-93-
9 

H290 
H315 
H319 

Coroziv 
pt. metale 

Provoaca 
iritarea 
pielii 

Provoaca 

o iritare 
grava a 
ochilor 

1 
2 
 

2 

0,00
01 

0,000
9 

0,0
001 

0,0
009 

lichi
da 

Bidon plastic 
1 l 

Temp. 
15 - 
25*C 

Sectia 
Chimica 

2

6. 

Fusoni XT Fusoni XT - 
H315 
H317 
H318 

Iritarea 

pielii 
Sensibiliz
area pielii 
Leziuni 

oculare 
grave 

2 
1 
 

1 

1 1 1 1 

lichi
da 

Cisternete 
plastic 
1 mc 

Temp. 
10 - 
25*C 

Sectia 

MDF 

3 3 3 3 Magazie 

Additek 
Moulex 

WE02B 

Additek 
Moulex 

WE02B 

- H318 
Leziuni 
oculare 

grave 

1 
1 1 1 1 lichi

da 

Cisternete 
plastic 

1 mc 

Temp. 
10 - 

25*C 

Sectia 
PAL 

7 7 7 7 Magazie 

2
7. 

Carbonat 
de sodiu 

Soda 
Calcinata 

usoara/ 
Soda 

calcinata 
grea 

497-19-8 H319 

Lezarea 

grava/iritar
ea ochilor 

2 0,2 
0,0
8 

0,5 0,2 
soli
da 

Saci 25 kg 

Temp. 

15 - 
25*C 

Sectia  
Chimica 

2

8. 

Rasina 

Kronocol 
U380, MU 

305 

Rasina 
lichida 
Ureo-

formalde-

hidica/ 
melamino-

ureo-
formaldehi

dica 

- 

H350 Carc. 1 B 39 30 78 60 
lichi
da 

Rezervor 60 
mc 

Temp. 

15 - 
25*C 

Sectia 

Chimica 

Kronoadd 
HL 400 

Intaritor 
Kronoadd 
HL 400 

H319 
Iritant 
pentru 
ochi 

2 66 50 66 50 
lichi
da 

Rezervor 50 
mc 

Kronocol 
SU 

Rasina 
ureo-

formaldehi

dica 

H317 
Sensibiliz
area pielii 

1 5 8,3 100 
166
,6 

soli
da 

Saci 25 kg 

Kronoadd 
HS CH1 

Intaritor 
Kronoadd 
HS CH1 

H319 
H302 

Iritant 
pt.ochi 

Toxicitate 

acuta 

2 
4 

0 0 2 1,3 
soli
da 

Saci 25 kg 

Kronoadd 
HS U25, 

U75 

Intaritor 
Kronoadd 

HSU 
H317 

Sensibiliz
area pielii 

1 0 0 4 4,4 
soli
da 

Saci 25 kg 
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N
r. 
cr
t. 

Denumire
a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Denumire
a 

comercial
ă a 

substanțe
i 

periculoa
se/ 

amestecu
lui 

Număr 
CAS 

Fraza 
de 

pericol 

Clasa de 
pericol 

Cate
go-
ria 
de 

peric
ol 

Cantitatea 
existenta 

Capacitate
a totala de 

stocare 

Sta
rea 
fizi
ca 

Mod de 
stocare 

Conditii 
de 

stocare/ 
operare 

Localizarea 

Kronoadd 
HS E 20, 
E 30, E 

45, U76 

Intaritor 
Kronoadd 

HSE 

H317 
H319 
H302 

Sensibiliz
area pielii 

Iritant 
pt.ochi 

Toxicitate 
acuta 

1 
2 
4 

0 0 4 4,4 
soli
da 

Saci 25 kg 

2
9. 

Polimer 
MDI 

Ongronat 
WO 2750 

90616-
87-9 

H315 
H317 
H319 

H332 
H334 
H335 
H351 

H373 

Iritarea 
pielii 

Reactie 
alergica a 

pielii 
Iritant 

pt.ochi 
Nociv prin 
inhalare 

Sensibiliz

area 
respiratiei 

STOT 
Carc. 

STOT 

2 
 

1 B 
 

2 
4 
 

1 

SE 3 
2 

RE 2 

6 5 6 5 
lichi
da 

Cisternete 
plastic 
1 mc 

Temp.10 
- 25*C 

Sectia 
PAL 

3
0. 

Lichid 
VERDE 

NEOKOL 

Lichid 
VERDE 

NEOKOL 
 

- 

H314 
H318 

 

 
H400 
H410 

 

 
H302 
H317 

Corodarea 
pielii 

Lezarea 

ochilor 
 

Foarte 
toxic pt. 

mediul 
acvatic 

Cronic pt. 
mediul 

acvatic 
 

Toxcitate 
acuta 

Sensibiliz
area pielii 

1 B 
1 
 

 
1 
1 
 

 
4 
1 

8 8 8 8 
lichi
da 

Cisternete 
plastic 
1 mc 

Temp.10 
- 25*C 

Sectia 
PAL 

3

1. 

Sulfat de 

Aluminiu 

Sulfat de 

Aluminiu 

10043-

01-3 

H318 

 

Lezarea 
grava/iritar

ea ochilor 

1 
0,5

9 

0,6

2 

0,5

9 

0,6

2 

Soli

da 
Saci 25kg 

Temp. 
15 - 

25*C 

Sectia 

Chimica 

 

CAPITOLUL 3 

 

CADRUL GENERAL 
 

Topografie si relief 

 

Județul Alba, este ancorat între Munții Apuseni la vest, înalți de peste 1.800 m, Carpații 

Meridionali la sud cu peste 2.000 m altitudine și Podișul Transilvaniei la est, prezentând o mare 

varietate de peisaje, resurse naturale ale solului și subsolului și locuri prielnice așezărilor umane. 

Relieful este variat, predominant muntos, astfel: munții ocupă 52% din teritoriul județului, dealurile 

26%, zone depresionare și lunci 22%. 

Orașul Sebeș este situat în partea centrală a României, în sud-vestul Transilvaniei, în județul 

Alba. Drumurile europene E 68 (Deva – Sibiu – Brașov) și E 81 (Cluj – Sibiu – Pitești), drumul 

național 67 (de pe Valea Sebeșului) și alte drumuri județene trec prin Sebeș. Sebeșul se găsește la 15 

km de Alba-Iulia, la 55 km de Sibiu și la 63 km de Deva, în apropierea vărsării râului Sebeș în râul 

Mureș. Din punct de vedere al reliefului, Sebeșul se află în zona de influență a muntelui și la limita de 

separare a altor două unități naturale distincte: Podișul Secașelor spre est și culoarul Mureșului spre 
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vest. În sud, Sebeșul se învecinează cu Munții Șurianu, cunoscuți și ca Munții Sebeșului (Vârful lui 

Pătru - 2.130 m, Vârful Șurianu - 2.061 m). Prin orașul Sebeș trece râul cu același nume, un râu tipic 

de munte, în aval de hidro - centralele de pe Valea Sebeșului. Suprafața terenului pe care este așezat 

orașul este aproape plană. În partea de nord a Sebeșului se înaltă un impunător monument al naturii, 

"Râpa Roșie", unic în România.  

Ploile și vântul au reușit să modeleze la Râpa Roșie piramide uriașe și culise nude într-un sol cu puțin 

pietriș, bogat însă în nisip roșiatic, în argila roșie sau verzuie, cu cuarț și șisturi cristaline, cu marmura 

pestriță, albă și roșie. 

Orașul Sebeș în intravilanul căruia este amplasată platforma industrială, este situat în aria 

depresionară Sebeș – Orăștie, pe valea râului Sebeș, în cursul inferior al acestuia, la circa 10 km de 

confluența cu râul Mureș. În amonte și aval de oraș, valea Sebeșului este mărginită la Est de o zonă 

deluroasă, iar la Vest de terasa inferioară și terasa medie a Mureșului. 

Platforma industrială S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. este amplasată pe terasa malului stâng 

al râului Sebeș, într-o zonă plană fără denivelări evidente. Cota medie a terenului este de 250 mdMN. 

În zona amplasamentului studiat terenul este plan și este ocupat de elementele de construcție metalică 

aferente instalației de fabricare a formaldehidei, clădirea stației electrice și infrastructura industrială 

rutieră, întreaga suprafață fiind acoperită de platforma betonată. 

Din punct de vedere geologic, localitatea Sebeș și amplasamentul obiectivului se află pe 

marginea sud-vestică a cuvetei Transilvane. Fundamentul geologic al regiunii este alcătuit din șisturi 

cristaline, peste care s-au sedimentat depozitele cretacice superioare, reprezentate prin marne argiloase 

cenușii, gresii argiloase conglomerate. Peste aceste formațiuni s-au depus sedimente cuaternare care 

alcătuiesc formațiunile de terasa și lunca, formate în principal din depozite aluvionare de nisipuri și 

pietrișuri, depuse de râul Sebeș și afluenții săi. Cursul principal de apă este râul Sebeș, care are un 

bazin hidrografic cu deschidere mare în Carpații Meridionali. Albia râului este bine conturată, 

regularizată pentru a proteja orașul de viiturile catastrofale ale râului. Râul Sebeș este un râu 

permanent, al cărui debit este în directă legătură cu cantitatea de precipitații căzute în zona și de 

anotimp. 

Din punct de vedere hidrogeologic, pânza freatică apare la cote în jur de - 3,00 m sub forma 

de pânză  fiind constantă în pachetul aluvionar și este cu nivel liber, stabilindu-se la cota de - 2,70 m. 

Din punct de vedere geomorfologic zona cercetată se încadrează în lunca ce se dezvoltă pe 

malul stâng al văii râului Sebeș. 

 

Din punct de vedere topografic terenul este plan. 

Stratificația terenului de suprafață 
Pentru cercetarea stratificației terenului pe amplasament s-au executat forajele geotehnice: F3, F4, F5, 

F6. Terenul nu prezintă fenomenul de contracție – umflare. La caracterizarea terenului s-au ținut cont 

de informațiile deținute la forajul F1 (STAR). Datele caracteristice ale forajelor geotehnice sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel - Date caracteristice foraje geotehnice 

Forajul 
Adâncimea 

(m) 

Nivelul de apariție a apei 

subterane 

(m) 

Nivelul stabilit apă subterană 

(m) 

F3 5,10 3,10 3,00 

F4 4,50 3,20 3,10 

F5 3,90 3,00 2,90 

F6 4,00 3,10 3,00 

F1 STAR 7,00 2,80 2,70 
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Apa subterană - În timpul execuției forajelor geotehnice (septembrie 2006) apa subterană s-a 

interceptat la adâncimi de - 3,00 ÷ - 3,10 m. Pânza de apă este cantonată în pachetul aluvionar și este 

cu nivel liber. Nivelul de apariție și cel stabilit al apei subterane este în directă legătură cu cantitatea de 

precipitații căzute în zonă, de nivelul apei în râul Sebeș, de infiltrații și izvorâri locale. Pentru 

determinarea agresivității apei subterane asupra betoanelor s-a prelevat o probă de apă din forajul F3, 

iar în urma determinărilor analitice a rezultat că apa subterană nu prezintă agresivitate asupra 

betoanelor. 

Adâncimea de îngheț - Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheț este – 0,80 ÷ 

0,90 m de la nivelul terenului natural sau sistematizat. 

Condițiile de fundare - Fundarea construcțiilor s-a realizat la adâncimea Hf = - 1,80 m. 

Date geomorfologice - Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul se înscrie în zona 

de terasă inferioară bine individualizată ce se dezvoltă pe malul stâng al râului Sebeș și care se 

continuă spre Vest cu terasa superioară a acestuia. 

Date geologice - Din punct de vedere geologic orașul Sebeș și amplasamentul obiectivului se 

înscriu în partea Sud-Vestică a Bazinului Transilvaniei, bazin format la sfârșitul erei mezozoice și 

începutul erei neozoice, în urma prăbușirilor ce au avut loc în interiorul arcului carpatic ca efect al 

mișcărilor orogenice. Petrografia teritoriului este reprezentată prin depozite de nisipuri, pietrișuri, 

marne, argile și depozite aluvionare cuaternare. Amplasarea perimetrului studiat în zona de terase și 

luncă a văilor Mureș și varietatea conținutului petrografic al rocilor din substrat, permite existența unor 

cantități destul de însemnate de ape subterane. 

Caracterizare hidrogeologică - Conform Planului de Management al Bazinului Hidrografic 

Mureș, amplasamentul studiat se află în interiorul perimetrului acoperit de Culoarul râului Mureș 

(Alba Iulia – Lipova). Din punct de vedere hidrogeologic, rezultatele sondajelor efectuate de I.S.P.I.F. 

în zona amplasamentului KRONOSPAN în anul 1998, până la adâncimi de 100 m, în partea de Sud a 

perimetrului unității, au evidențiat orizonturi acvifere în alternanță cu unele straturi constituite din 

argile și conglomerate. S-a constatat ca acviferul de adâncime este puternic mineralizat și nu se poate 

constitui în sursă de apă potabilă. Amplasarea perimetrului studiat în zona de terase și luncă a văii 

Mureșului și varietatea conținutului petrografic al rocilor din substrat, permite existența unor cantități 

destul de însemnate de ape subterane. Nivelul hidrostatic al pânzei de apă freatică variază între 1,5 ÷ 

4,0 m adâncime, iar debitele de apă sunt între 2 l/s ÷ 8 l/s calitatea apei fiind de obicei corespunzătoare 

uzului potabil. Analizele chimice efectuate pe probe de apă prelevate din forajele executate, indică o 

agresivitate scăzută față de betoane asupra fundațiilor halelor de fabricație. 

 

Soluri - În strânsă legătură cu distribuția formelor de relief, constituția geologică, influența 

condițiilor bioclimatice și hidrogeologice, se dezvoltă a gamă variată de soluri. 

Profilul litologic - Din forajele geotehnice executate în amplasament s-a pus în evidențã 

următoarea succesiune de strate: 0 - 0,20 m – beton armat, 0,20 - 1,30 m – umplutură de balast cu 

îndesare mijlocie, 1,30 -1,70 m – sol vegetal, argilos negru, 1,70 - 2,00 m – argilă galbena vartoasa, 

2,00 - 2,30 m – nisip prăfos cenușiu cu îndesare mijlocie, 2,30 - 4,70 m – pietriș cu nisip și bolovăniș 

galben îndesat, peste adâncimea de 4,70 m – argilă roșcată cu intercalații de pietriș tare. 

 

Hidrologie 

Cursurile de apă ce străbat teritoriul județului aparțin în totalitate bazinului hidrografic al 

Mureșului, râu ce s-a adaptat celui mai vechi traseu de legatură tectonică și hidrografică între Podișului 

Transilvaniei și Depresiunea Panonică. Teritoriul județului Alba se află pe cursul mijlociu al 

Mureșului, acesta străbătând județul pe o lumgime de 141 km cu o orientare de la nord-est spre sud-

vest pe o lungime de 141 km, și inscriindu-se pe contactul dintre munte și Depresiunea Colinară a 

Transilvaniei, zona pe care începând din Holocen și până în prezent a modelat un vast culoar care de 

altfel îi și poartă numele. 
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Râul Sebeș (S = 1.289 kmp, L = 96 km) este un râu tipic de munte pe care s-au realizat 

numeroase amenajări hidroenergetice și cu mari rezerve pentru alimentarea localităților din aval în 

sistem microregional. Râul Sebeș are o serie de afluenți bogați pe partea stângă: Cibinul, Bistra, 

Dobra, Secașul (S = 560 kmp, L = 42 km) și Cugirul (S = 354 kmp, L = 54 km). Apele de suprafață din 

zonă sunt reprezentate de râaul Sebeș care curge la circa 500 m est de amplasament și pârâul Secaș, 

afluent al Sebeșului, la circa 2,5 km pe aceiași direcție. Sebeșul este afluent de stânga al Mureșului își 

are izvoarele la circa 2.000 m altitudine (Frumoasa și Tărtărău), schitându-și cursul printre Munții 

Șureanu și Cindrel pe aproximativ 93 de km. Afluenții săi mai importanți sunt Dobra, Nedeiu, Secașul, 

Valea Mare și Prigoana. Debitul mediu lunar multianual pe râul Sebeș în zona localității Sebeș, este de 

9,91 mc/sec. Debitul mediu anual, variază la stația hidrometrică Petrești, între 4,15 mc/s, înregistrat în 

1996 și 14,8 mc/s în anul 2005. Scurgerea medie lunară cea mai mare se produce frecvent în lunile mai 

- iunie când topirea zăpezilor, precipitațiile și combinarea lor, sunt principalele fenomene care concură 

la formarea debitului. Scurgerea maximă de apă este considerată ca un parametru hidrologic important 

datorită efectelor destructive pe care le pot produce apele mari de la viituri. Ca geneză, apele mari care 

se produc în bazinul hidrografic al râului Sebeș se datorează unor precipitații abundente sau prin 

suprapunerea precipitațiilor peste zăpada existentă în bazin în perioada precipitațiilor de primăvară. 

Luându-se în considerare existența unor lacuri de acumulare cu scop hidroenergetic pe râul Sebeș, 

amonte de municipiul Sebeș, debitele maxime sunt diminuate în situația unor ape mari, funcție de 

regulamentul de exploatare al lacurilor care influențează scurgerea în astfel de situații. În bazinul 

hidrografic Sebeș există o serie de acumulări cu scop hidroenergetic: Oașa, Tău, Nedeiu, Petrești dintre 

care cea mai apropiată: acumularea Petrești, este situată la circa 7 km în amonte de amplasament. 

Blocarea cursurilor de apă prin construirea barajelor hidroenergetice cu reținerea unor volume 

importante de apă și amenajarea albiei râului are ca efect diminuarea riscului de inundații în zonă. Pe 

cursul râului Sebeș există o serie de stații hidrometrice asociate barajelor de acumulare care pot 

transmite informații utile în caz de necesitate.  De asemenea, nu trebuie ignorat riscul de inundații 

existent, deși foarte redus, pentru cazul ruperii barajelor, caz în care municipiul Sebeș și implicit zona 

amplasamentului ar fi inundate. 

 

Clima 

Datorită poziției sale geografice, municipiul Sebeș se caracterizează printr-un climat 

continental moderat, ce favorizează dezvoltarea turismului itinerant, cu precădere vara, precum și 

practicarea sporturilor de iarnă în sezonul rece. În Sebeș vremea devine frumoasă începând din luna 

mai, cu o atmosferă clară, dar și cu unele furtuni de primăvară. Luna următoare, iunie, este cea mai 

ploioasă și cu o nebulozitate pronunțată. Incepând din iulie, vremea se stabilizează, timpul devine 

frumos, menținându-se astfel până la jumătatea lui octombrie. Clima este influențată în primul rând de 

circulația aerului, în Sebeș predominând circulația nord-vestică, ce aduce mase de aer mai umede, 

urmată de circulația sudică și sud-vestică, cu mase de aer cald tropical, precum și de circulația nordică 

și nord- estică, cu mase de aer rece de origine polară.  

Temperatura medie anuală la Sebeș este de 9,3ºC, multianuală este de 8 -10
o
C cu -2 și -4

o
C 

iarna și 20 - 22
o
C vara, temperatura minimă poate să scadă până la - 33,9ºC (ianuarie 1963), iar 

temperatura maximă poate ajunge până la 37,7ºC (august 1971).  

În privința nebulozității, în Sebeș numărul mediu al zilelor dintr-un an cu cer senin este de 56,3, 

iar cel al zilelor cu cer acoperit este de 107. Fenomene asociate inversiunilor termice pot să se producă 

în zonă. Acestea sunt favorizate atât de prezența poluanților atmosferici din activitățile industriale și 

traficului auto, cât și de umiditatea atmosferică datorată râului Sebeș și activității industriale. Se poate 

menține astfel, la suprafața solului, o pătură de aer rece stagnantă în care amestecurile chimice 

atmosferice între componentele atmosferice și poluanți sunt încetinite, reducând procesul de dispersie. 

Regimul precipitațiilor în localitatea Sebeș este de 568 mm/an. În lunile mai și iunie cad cele mai 

multe ploi, iar cantitățile minime de precipitații se înregistrează în lunile februarie și martie.  Iarna 

precipitațiile cad sub formă de zapadă timp de 20 - 30 de zile pe an, iar stratul de zăpadă se menține 
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timp de aproximativ 50 de zile. Calmul atmosferic predomină în Sebeș, viteza anuală a vântului fiind 

de 3,5 -4 m/s. 

Vânturile dominante în zonă sunt din direcțiile V-SV cu o frecvență anuală de 18 ÷ 20% și S-

SE cu o frecvență de 10 ÷ 12%. Situația de calm atmosferic se produce în proporție de circa 55%. 

Viteza medie a vântului în zonă este de circa 3 m/sec. În figura următoare este prezentată roza 

vânturilor pentru județul Alba. 

 

Figura  Roza vânturilor- județul Alba 

Caracterizare seismologica 

Zonarea seismică 

Zonarea seismică a teritoriului României, pe scara MSK (SR 11100-1:93) care redă intensitățile 

seismice probabile pe teritoriul României în cazul producerii unui cutremur indică faptul că zona Sebeș 

este situată într-un areal caracterizat de intensități seismice probabile 6, cea mai scăzută valoare a 

intensității seismice probabile, pe o scară care pe teritoriul României are 4 nivele (de la 6 la 9), după 

zona Vrancea care are cea mai mare valoare a intensității seismice: 9. 
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Figura  - Zonarea seismica (STAS 11 100/93) 

Ca urmare a celor prezentate, conform H.G. nr. 642/2005, amplasamentul este situat într-o zona 

fără risc seismic. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4 

 

ORGANIZAREA CENTRULUI  JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI 

CONDUCERE A INTERVENŢIEI 

 
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției se organizează în cadrul prefecturii 
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şi reprezintă locul de adunare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.  

 

Schema de organizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Încadrarea funcţiilor în Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției 

  

 Nominalizarea persoanelor din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a 

Intervenţiei şi datele de contact sunt conform Anexei nr. 1, care se va actualiza ori de câte ori este 

cazul. 

NOTĂ: La ordinul preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba, se 

poate suplimenta componenţa Centrului de Coordonare a Intervenţiei. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 557/2016 privind 

managementul tipurilor de risc, în cazul producerii unui accident major, autoritățile responsabile și 

domeniile de acțiune sunt următoarele: 

 

Tabel  cu autoritățile responsabile și domeniile de acțiune, în cazul producerii unui accident 

major 

 
Nr 

crt 

Tipul de 

risc 

Riscul 

asociat 

Autoritatea 

responsa-

Autoritatea 

responsa-

Domenii de acțiune 

Prevenire Răspuns Refacere/reabilitare 

Managerul urgenţei 

- PREFECTUL - 

811179 

 

Purtător de 

cuvânt 

810497 

Secretariatul 

Tehnic Permanent 

al C.J.S.U. 

810497 

Reprezentantul  
I.J.J. .Alba  

812318 

Reprezentantul 
 I.P.J .Alba 

806161 

Reprezentantul 
I.S.U.J. 

810722 

Reprezentantul  

S.G.A. Alba 

833356 

Reprezentantul 

G.N.M - Alba 

816834 

Reprezentantul SC 

Kronospan Sebeș SA 

801100 

Reprezentantul  
A.P.M. Alba 

813248 

Reprezentantul  

I.T.M Alba 

818632 

Reprezentantul 
D.S.P. Alba 

835243 
 



ROMÂNIA 

Judeţul ALBA 

PLAN DE URGENŢĂ EXTERNĂ 

pentru amplasamentul 

 S.C KRONOSPAN SEBEŞ S.A 

 

Ediţia 2017 

 

41 
NESECRET 

 

bilă cu rol 
principal 

bilă cu rol 
secundar 

Coordo-
nare 

operațio- 

năla 

Misiuni 
de sprijin 

Investiga
re/evalua

re 

Restabilire
a stării de 

normalitate 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Accidente, 

avarii, 

explozii și 

incendii în 

activități 

de 
depozitare 

produse 

periculoase 

Accident

e majore 

cu 

implicații 

pe 

amplasa

ment 

MECRMA 

 

MDRAP 

MAI 

 

MECRMA 

MENCS 

MAI 

MDRAP 

 

 

MAI 

MECRMA 

 

MAI, 

MS 

MApN 

MMAP 

Alte 

organizaț

ii și 

structuri 

conf. 
domeniul

ui de 

activitate 

MDRAP, 

MAI, 

MMAP, 

MENCS, 

MP,  

Aut. 

adm. 

publice 

locale 

MT, 

MMAP, 

op.econo-

mici/ 

titularii de 

autoriza-ții 

Accident

e majore 

cu 

implicații 

în afara 

amplasa

mentului 

MAI MECRMA 

MDRAP 

MS 

MECRMA 

MENCS 

MAI 

MDRAP 

MADR 

MAI MAI, 

MS 

MApN 

MMAP 

Alte 

organizaț

ii și 

structuri 

conf. 

domeniul
ui de 

activ. 

MDRAP, 

MAI, 

MMAP, 

MENCS, 

MP,  

Aut. 

adm. 

publice 

locale 

MT, 

MMAP, 

op.econom

ici/ titularii 

de 

autoriza-ții 

 

Listă abrevieri: 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MECRMA – Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

MENCS – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

MApN – Ministerul Apărării Naționale 

MS – Ministerul Sănătății 

MMAP – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

MP – Ministerul Public 

 

Atribuţiile generale ale autorităţilor administraţiei publice şi  ale forţelor de intervenţie 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Alba 

- informează Comitetul național pentru situații speciale de urgență prin Inspectoratul General, privind 

stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora; 

- evaluează situaţiile de urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni 

specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 

- declară, cu acordul ministrului afacerilor interne, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe 

localităţi ale judeţului şi propune instituirea stării de urgenţă; 

- informează Comitetul național pentru situații speciale de urgență şi consiliul judeţean asupra 

activităţii desfăşurate; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul național pentru situații 

speciale de urgență. 

Primăria municipiului Sebeș 

Comitetul local al municipiului Sebeș are următoarele atribuţii principale: 



ROMÂNIA 

Judeţul ALBA 

PLAN DE URGENŢĂ EXTERNĂ 

pentru amplasamentul 

 S.C KRONOSPAN SEBEŞ S.A 

 

Ediţia 2017 

 

42 
NESECRET 

 

- informează centrul operaţional judeţean, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi 

iminenţa ameninţării acestora; 

- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri 

şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor; 

- declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale; 

- informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate; 

- îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate. 

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Sebeș are conform 

Regulamentului de organizare și funcționare al SVSU Sebeș următoarele atribuţii principale: 

- execută acțiuni de intervenție pentru limitarea și înlăturarea situațiilor de urgență cu utilajele de 

intervenție din dotare; 

- execută recunoașteri pe raza localității; 

- acțiunează  prin miloacele legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol constant pe timpul 

acțiunilor de prevenire. 

Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba  

- organizează şi desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă; 

- participă la identificarea, înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai 

acestora şi întocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenţă, pe care le supun 

aprobării prefecţilor; 

- asigură informarea și educarea preventivă a populației și avertizarea acesteia, înștiințarea autorităților 

administrației publice, prin intermediul mijloacelor tehnice specifice, despre posibilitatea sau iminențe 

producerii situațiilor de urgență; 

- exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi 

gestionare a situaţiilor de urgenţă; 

- acordă asistenţă tehnică de specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- monitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ 

prefecţii şi Inspectoratul General; 

- planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a 

subunităţilor de intervenţie din subordine; 

- monitorizează, evaluează, cercetează cauzele producerii situațiilor de urgență din domeniul de 

competență și asigură centralizarea datelor și informațiilor în vederea informării Comitetului 

ministerial și a Comitenului Național pentru situații speciale de urgență; 

- participă la misiuni de căutare, descarcerare și salvare a persoanelor, cu forțele și mijloacele proprii și 

în cooperare cu cele aparținând altor structuri cu atribuții în domeniu; 

- participă la evacuarea persoanelor, populației sau bunurilor periclitate, prin acțiuni ce se 

concretizează în asigurarea măsurilor de evacuare și, după caz, instalarea taberelor de sinistrați, 

participarea la transportul populației și al unor categorii de bunuri; 

- participă la acordarea asistenței medicale de urgență prin intermediul modulelor SMURD; 

- desfășoară misiuni de localizare, limitare a propagării, stingere și lichidare a consecințelor 

incendiilor; 

- participă la misiuni de decontaminare a populației contaminate, cu mijloace specializate sau a 

punctelor de decontaminare cu personal, tehnică și echipament recunoscute din timp în profil teritorial;  

- participă la localizarea, limitarea și lichidarea consecințelor situațiilor de urgență de amploare și 

intensitate deosebită 

- urmăreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de 

intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri; 

- asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăresc menţinerea 

legăturilor de comunicaţii între centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de 
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urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii 

serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; 

- centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul 

situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor abilitate; 

- gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zonele de competenţă; 

- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege 

sau stabilite de organismele şi organele abilitate. 

 

Inspectoratul de Poliţie al judeţului Alba 

- stabilirea și comunicarea, prin efectivele aflate în serviciu, a primelor date și informații privind 

efectele situației de urgență produsă; 

- stabilirea și comunicarea căilor de acces în zona afectată care pot fi utilizate de structurile 

specializate de intervenție; 

- aplicarea măsurilor de interzicere a circulației în zonele afectate și dirijarea acesteia pe alte rute; 

- izolarea preliminară a zonei afectate și devierea circulației autovehiculelor și persoanelor, în scopul 

diminuării pierderilor complementare; 

- participarea la identificarea victimelor și stabilirea situației persoanelor dispărute; 

- în colaborare cu autoritățile locale informează aparținătorii despre persoanele decedate. 

Inspectoratul de Jandarmi judeţean Alba 

- stabilesc și comunică, prin efectivele aflate în serviciu, primele date și informații privind efectele 

accidentului major ce afectează zona de competență; 

- asigură securizarea și supravegherea zonelor afectate sau evacuate; 

- asigură măsuri de ordine publică și de protecție a zonelor în care s-a produs sau există pericolul 

iminent de producere a unei situații de urgență și restabilesc ordinea publică în zona afectată și în 

imediata vecinătate a acesteia; 

- interzice accesul persoanelor şi autovehiculelor neautorizate în zonele cu restricţii; 

- participă la anunţarea şi informarea populaţiei din zonele de risc; 

- participă, atunci când situația o impune, la acțiuni de căutare și salvare a persoanelor captive în medii 

ostile vieții sau declarate dispărute; 

- participă cu forţe şi mijloace la evacuarea populaţiei în caz de accident major; 

- monitorizează pericolele și riscurile specifice, precum și efectele negative ale acestora. 

Direcţia de Sănătate Publică Alba 

- asigură un reprezentant în cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- coordonează forţele medicale de pe teritoriul judeţului Alba; 

- monitorizează starea de sănătate a populației, supraveghează gradul de contaminare și evaluează 

efectele asupra sănătății; 

- evaluează riscul de îmbolnăvire, intoxicare, contaminare pe timpul manifestării situației de urgență; 

- măsoară nivelul poluanţilor chimici în apă, recoltează probe de apă şi produse alimentare şi asigură 

transportul acestora la laboratorul D.S.P. Alba. 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Stația Sebeș și  UPU Sebeș 

- participă la acțiuni de stabilizare și triaj medical; 

- acordă primul-ajutor  medical de urgență răniţilor; 

- participă la salvarea persoanelor contaminate sau intoxicate și dispuse în zonele contaminate, atunci 

când nu este posibilă evacuarea acestora de către structurile de intervenție; 

- participă la transportul sanitar și evacuarea cu mijloace de intervenție specifice a persoanelor care au 

suferit afecțiuni, a persoanelor contaminate sau dispuse în zone de planificare la urgență; 

Spitalul Municipal Sebeș   

- acordă asistenţă de specialitate cetăţenilor; 
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- execută teste de laborator şi investigaţii amănunţite asupra stării de sănătate a victimelor unui 

accident major; 

- organizează, la nevoie, în teren, puncte de acordare a primului ajutor. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba 

- asigură un reprezentant în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- participă la evaluarea riscului contaminării chimice a factorilor de mediu: apă, aer, sol; 

- monitorizează factorii de mediu, în special direcția și viteza vântului; 

- execută cercetarea de mediu. 

Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu 

- asigură un reprezentant în cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba   

- asigură un reprezentant în cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- verifică și monitorizează calitatea apei potabile; 

- informează autoritățile și populația cu privire la evoluția situației hidrologice; 

- recomandă regimul de utilizare al apei. 

Centrul Meteorologic Regional Alba 

- asigură un reprezentant în cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 

- informează autoritățile și populația cu privire la evoluția situației meteorologice; 

- asigură transmiterea datelor meteo la Centrul de Coordonare a Intervenţiei.  

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba 

- asigură un reprezentant în cadrul Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

- verifică modul de respectare a normelor de sănătate și securitate a muncii de către salariaţii 

operatorului economic; 

- recomandă normelor de sănătate și securitate a muncii în cadrul activităţilor de intervenţie. 

 

 

 

 

 

S.C. KRONOSPAN SEBEȘ S.A. 

 

- informează și notifică autoritățile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență privind producerea 

unei situații de urgență (avarie/incident sau accident); 

- declară starea de alertă la nivelul societății (amplasamentului); 

- pune în aplicare măsurile prevăzute în planurile de urgență; 

- evaluează situațiile de urgență produse, impactul acestora, stabilește măsurile și acțiunile specifice 

pentru gestionarea acestora; 

- dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgență sau alți specialiști în 

domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare și luarea deciziilor, precum și pentru 

conducerea nemijlocită a acțiunilor de intervenție. Numește din cadrul grupului operativ un comandant 

al acțiunii de intervenție. 

- dispune înștiințarea – alarmarea autorităților, instituțiilor publice, operatorilor economici și populației 

din zonele ce pot fi afectate; 

- dispune alarmarea salariaților din zonele ce pot fi afectate; 

- informează și notifică autoritățile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență asupra evoluției 

evenimentelor prin înștiințări și notificări succesive; 

- asigură înștiințarea populației despre evoluția și efectele situației, acțiunile întreprinse pentru 

limitarea acestora și măsurile ce se impun în continuare; 
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-  asigură în caz de necesitate evacuarea parțială sau totală a salariaților și bunurilor din zonele 

afectate; 

- delimitarea, marcarea şi izolarea perimetrului afectat: se fixează bariere şi panouri provizorii, astfel 

încât să nu fie permis accesul persoanelor fără echipament de protecţie corespunzător pe amplasament. 

Această operaţiune va fi realizată de către personalul operatorului economic sub coordonarea 

persoanelor cu responsabilităţi specifice din cadrul operatorului economic; 

- intervenţia cu mijloacele din dotare (stingătoare, nisip, apă, substanţe de neutralizare) pentru 

limitarea consecinţelor urgenţei, la această operaţie participând numai personalul echipat 

corespunzător şi supravegheat în permanenţă de coordonatorul acţiunii; 

- luarea măsurilor în ceea ce priveşte paza perimetrului şi pentru fluidizarea traficului, acordându-se 

prioritate auto-specialelor de intervenţie. 

 

 
 

 

CAPITOLUL 5 

 

IDENTIFICAREA ŞI CLASIFICAREA EVENIMENTELOR 

 
Instalaţiile relevante pentru securitate 

 

Instalațiile din amplasament considerate ca fiind relevante pentru securitate sunt 

următoarele: 

1. Instalația de fabricare formaldehidă de 40.000 to/an care include și rezervoarele de depozitare 

metanol și de depozitare formaldehidă;  

2. Instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 to/an care aparține SC Kronochem Sebes SRL care 

este legată tehnologic de SC Kronospan Sebeș SA deoarece alimentarea cu materie primă și stocarea 

de soluție de formaldehidă se află în rezervoarele ce aparțin SC Kronospan Sebeș SA 

3. Instalația de fabricare rășini lichide;  

4. Rezervorul de motorină I (situat în zona bazinului de decantare apă din partea de nord-est a 

amplasamentului);  

5. Zona de parcare cisterne metanol pe linia CF.   

 

Locurile posibile de avarie (zonele critice) din amplasament sunt: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire instalație 

Denumire secțiune 

1. 

Instalația de fabricare a 

formaldehidei de 40.000 

to/an (existentă) 

Instalația de fabricare a formaldehidei de 40.000 to/an 

Rezervoare de metanol 

Rezervoare de formaldehidă 

Conducta de alimentare metanol (rezervoare de metanol – 

instalație de fabricare formaldehidă) 

Conducta de formaldehidă (instalație de fabricare 

formaldehidă – rezervoare de formaldehidă) 

2. 

Instalația de fabricare a 

formaldehidei de 60.000 

to/an 

Conducta de alimentare metanol (2 conducte) de la 

rezervoarele de metanol la Instalația de fabricare 

formaldehidă aparținând S.C. KRONOCHEM SEBEȘ 

S.R.L.* 
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Nr. 

crt. 
Denumire instalație 

Denumire secțiune 

Conducta de formaldehidă de la instalația de fabricare a 

formaldehidei aparținând S.C. KRONOCHEM SEBEȘ 

S.R.L., la rezervoare de formaldehidă* 

3. 

Instalația de fabricare a 

rășinilor melamino și ureo-

formaldehidice lichide 

Instalația de fabricare a rășinilor melamino și ureo-

formaldehidice lichide 

Conducta de alimentare instalație de rășini cu formaldehidă 

4. Rezervor de motorină 

suprateran 

Rezervor de motorină 

5. Zona de parcare cisterne CF 

cu metanol 

Zona de parcare cisterne CF cu metanol 

 

Nota : *Rezervoarele de formaldehidă și de metanol aparțin de  SC KRONOSPAN SEBES S.A, 

conductele asigură transferul materiei prime către Instalația de formaldehidă de 40 000 to/an al cărei 

operator este SC KRONOSPAN SEBEȘ sau către Instalația de formaldehidă de 60 000 to/an, al cărei 

operator este SC KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. (instalație care va fi pusă în funcțiune după obținerea 

autorizației integrate de mediu). 

Programul ALOHA a fost utilizat pentru modelarea scenariilor de dispersie toxică rezultate în 

urma unor scurgeri de metanol și formaldehidă. Scenariile care presupun dispersii toxice au fost 

modelate în doua variante de condiții meteo pentru scenariile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13. 

a) Condițiile de răspândire defavorabile 

- viteza vântului - 1 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatură atmosferică 20
0
C, considerată ca medie anuală (temperatura solului și a lichidului scurs 

20
0
C);  

- umiditatea relativă - 80%;  

- cer acoperit de nori; 

- dispersia norului toxic se produce într-o zona urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

b) Condiții de răspândire medii 

- viteza vântului - 3 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatura atmosferică 20
0
C, considerată ca medie anuală (temperatura solului și a lichidului scurs 

20
0
C);  

- umiditatea relativă - 80%; 

- insolație medie (cer parțial acoperit de nori); 

- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

Pentru scenariu 5 s-au ales 3 situații: 

a) Condițiile de răspândire defavorabile 

a.1. - viteza vântului - 1 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatura atmosferică 20
0
C, considerată ca medie anuală (temperatura solului și a lichidului scurs 

20
0
C);  

- umiditatea relativă - 80%;  

- cer acoperit de nori; 
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- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

a.2. - viteza vântului - 1 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatura atmosferică 37,7
0
C, considerată ca temperatură medie maximă ce se poate atinge;  

- umiditatea relativă - 41%;  

- cer senin; 

- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

a.3. - viteza vântului - 1 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatura atmosferică 10
0
C, considerată ca temperatură ce se poate atinge;  

- umiditatea relativă - 99%;  

- cer complet acoperit; 

- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

b) Condiții de răspândire medii 

b.1 - viteza vântului - 3 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatura atmosferică 20
0
C, considerată ca medie anuală (temperatura solului și a lichidului scurs 

20
0
C);  

- umiditatea relativă - 80%; 

- insolație medie (cer parțial acoperit de nori); 

- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

b.2 - viteza vântului - 3 m/s;  

- stabilitatea atmosferică neutră, fără inversiune termică;  

- temperatura atmosferică 37,7
0
C, considerată ca temperatură medie minimă ce se poate atinge;  

- umiditatea relativă - 41%; 

- cer senin; 

- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

b.3 - viteza vântului - 3 m/s;  

- stabilitatea atmosferica neutra, fara inversiune termica;  

- temperatura atmosferică 10
0
C, considerată ca temperatură medie minimă ce se poate atinge;  

- umiditatea relativă - 99%; 

- cer complet acoperit; 

- dispersia norului toxic se produce într-o zonă urbană, pe care există construcții cu înălțime medie de 

10 m și cu densitate relativ mare. 

În cadrul modelărilor realizate au fost considerate scenariile de referință în care au fost utilizate 

date de intrare conform caracteristicile concrete din cadrul instalațiilor tehnologice. 

Cu datele rezultate din modelare au fost trasate hărțile de risc* cu zonele posibil afectate sub 

formă de cercuri concentrice cu centrul în punctul de emisie și cu razele egale cu distanța de 

manifestare a efectelor corespunzătoare valorilor de prag. Pentru dispersiile de gaze zonele posibil 

afectate trasate sub formă de cercuri concentrice acoperă întreaga zonă, indiferent de direcția vântului. 

În realitate în cazul producerii unui astfel de accident zonele afectate sunt numai pe direcția vântului, 

de regula sub formă de pană cu lungimea egală cu raza zonei. Din acest motiv în planificarea de 

urgență trebuie să se țină cont de direcția vântului. 

 

Scenariul 1. Incendiul se produce în interiorul unui rezervor de metanol 
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Se presupune că incendiul s-a declanșat în interior și a dus la distrugerea capacului, metanolul 

arzând în interiorul mantalei rezervorului pe toată suprafața liberă a acestuia. 

- diametrul rezervorului 13,9 m;  

- cantitatea: 1.200 tone. 

- Zona cu letalitate ridicată și unde este atins pragul pentru Efect Domino (căldura radiantă > 12,5 

kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 13,999 m. 

- Zona cu început de letalitate (căldura radiantă > 7 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 

17,0 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (căldura radiantă > 5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 

20,579 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (căldura radiantă > 2,5 kW/mp) este in interiorul unui cerc cu raza de 

24,3 m. 

 

Scenariul 2. Incendiul se produce în cuva de retenție a rezervorului de metanol 

Se presupune că datorită unei avarii s-a produs scurgerea și incendierea metanolului în cuva de 

retenție, produsul acoperind întreaga suprafață a cuvei. 

- dimensiuni cuvă: 20,45 m x 24,1 m;  

- cantitatea din cuvă: 1.200 tone metanol. 

- Zona cu letalitate ridicată și unde este atins pragul pentru Efect Domino (căldura radiantă > 12,5 

kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 23,83 m. 

- Zona cu început de letalitate (căldura radiantă > 7 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 29 

m. 

- Zona cu leziuni ireversibile (căldura radiantă > 5 kW/mp) este in interiorul unui cerc cu raza de 

34,48 m. 

- Zona cu leziuni reversibile (căldura radiantă > 2,5 kW/mp) este in interiorul unui cerc cu raza de 

41 m. 

 

Scenariul 3. Explozie în interiorul rezervorului de metanol 

Se presupune că din cauza pătrunderii flăcării sau unei surse de aprindere în interior are loc 

explozia în norul de vapori din rezervor. Pentru calculul cantității de metanol implicate în explozie s-a 

considerat cazul cel mai defavorabil când rezervorul este plin cu vapori de metanol (spațiul de vapori 

are volumul maxim, egal cu volumul rezervorului) la limita inferioară de explozie (care asigură fracția 

maximă a metanolului în explozie).  În urma calcului rezultă: 1.440 x 0,06/22,4 x 32 = 123,4 kg 

metanol, în care:  

- 1.440: volumul rezervorului în mc;  

- 0,06: concentrația metanolului la limita inferioară de explozie (6%); 

- 22,4: volumul molar (în mc/kmol); 

- 32: masa molară a metanolului (în kg/kmol). 

Pragul de suprapresiune pentru efect de Domino (600 mbar) nu este atins. Suprapresiunea maximă 

produsă este de 520 mbar. La această presiune dacă nu se dislocă capacul rezervorului corpul 

rezervorului se poate rupe. 

- Zona cu letalitate ridicată (suprapresiune mai mare de 300 mbar) este în interiorul unui cerc cu raza 

de 32 m. 

- Zona cu început de letalitate (suprapresiunea mai mare de 140 mbar) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 60 m. 

- Zona cu leziuni ireversibile (suprapresiunea mai mare de 70 mbar) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 113 m. 

- Zona cu leziuni reversibile (suprapresiunea mai mare de 30 mbar) este în interiorul unui cerc cu 

raza de 185 m. 
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Rezultatele obținute la modelarea de explozie sunt doar teoretice deoarece în situația reală unda de 

presiune va fi dirijată în sus (în cazul dislocării capacului) și/sau va fi în mare parte absorbită prin 

ruperea corpului rezervorului. În plus datorită cuvei de retenție din beton și zidului antiexplozie de la 

rampa de descărcare metanol (din partea dinspre stradă) efectele exploziei în afara acestora vor fi 

minime. Cuvele de retenție aferente rezervoarelor sunt betonate și prevăzute cu zid de protecție din 

beton armat de grosime 250 mm cu rol de zid antifoc și antiexplozie. Înălțimea zidurilor de protecție 

este 3,2 m de jur împrejur, iar zidul dinspre est are înălțimea de 6,0 m.  

 

Scenariul 4. Avarierea unei conducte de formaldehidă de la instalația de fabricare a 

formaldehidei existentă (40.000 to) la rezervoarele de formaldehidă 

Se consideră că, conducta de formaldehidă Dn = 50 mm; L = 40 m (la jumătatea traseului s-a 

montat un ventil de izolare în cazul ruperii traseului, la jumătatea distanței), prin care curge 

formaldehidă (soluție 47 - 50%) de la instalația de fabricare spre depozit cu un debit de 9.673 kg/h se 

rupe și are loc scurgerea formaldehidei care formează o baltă cu grosimea stratului de lichid de 5 mm. 

Se consideră că timpul necesar pentru oprirea și izolarea scurgerii este de  1 minut.Cantitatea de 

formaldehidă din balta rezultată va fi egală cu cantitatea de formaldehidă existentă în conductă plus 

cantitatea de formaldehidă scursă din instalație timp de 1 minut (densitate formaldehidă: 1.140 kg/mc): 

0,05
2
 x 3,14/4 x 40 x 1.140 + 9.673/60 x 1 = 251 kg. Suprafața bălții formate cu grosimea stratului de 

5 mm va fi de: 251/1.140/0,005 = 44 mp 

a) Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată ca distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 18 m; 

-    Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm)): 25 m 

b) Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată  (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 10 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 15 m 

 

Scenariul 5. Avarie la un rezervor de formaldehidă 

S-a considerat că are loc o scurgere masivă de formaldehidă dintr-un rezervor de stocare 

formaldehidă cu o capacitate de 800 tone soluție 50%. Senariul 5 a fost realizat pentru trei condiții de 

temperatură, la 10 ºC, la 37,7 ºC și la 20 ºC, în condiții de răspândire defavorabile și respectiv, medii . 

În urma scurgerii, soluția de formaldehidă s-a răspândit în interiorul cuvei de retenție acoperind 

întreaga suprafață liberă a cuvei. Dimensiunile cuvei de retenție aferentă celor două rezervoare de 

formaldehidă de 780 mc (SF1 și SF2) și celor două rezervoare mici SP - rezervor producție și SO - 

rezervor omogenizare, sunt: 19,7 x 28 x 2,5 m. În cuva sunt poziționate cele 2 rezervoare de 

formaldehidă de 780 mc fiecare cu diametrul de 11,5 m și 2 rezervoare de formaldehidă de 100 mc 

fiecare cu diametrul de 4,4 m. Cuva de retenție dinspre hala de producție Chimică cu dimensiunea 

inițială de 28 x 35 x 1,45 m a fost împărțită în 2 având următoarele dimensiuni : 

- 28 x 15,3 x 2,5 m cu suprafața liberă de 221 mp. În interiorul acestei cuve se află 2 rezervoare de 

780 mc SF3 și SF 4; 

- 28 x 19,7 x 2,5 m cu suprafața liberă de 314 mp. În interiorul acestei cuve se află 2 rezervoare de 

780 mc SF1 și SF 2 precum și 2 rezervoare de 100 mc, SP - rezervor producție și SO - rezervor 

omogenizare 
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Zidul inițial de 1,45 m a fost înălțat la 2,5 m. Pentru determinarea distanțelor de dipersie a vaporilor de 

formaldehidă modelarea s-a facut pentru cuva ce are suprafața liberă cea mai mare, 314 mp. Suprafața 

liberă (suprafața de evaporare) a cuvei de retenție va fi: 

19,7 x 28 - 2 x (3,14 x 11,5
2
/4) - 2 x (3,14 x 4,4

2
/4) = 314 mp  

a. La modelarea evaporării prin utilizarea programului SEVEX s-a obținut o rată de evaporare cuprinsă 

între: 0,00104 și 0,00115 kg/sec. pentru o temperatură de 20ºC și o umiditate de 80%. În continuare s-a 

procedat la modelarea cu programul ALOHA a dispersiei vaporilor de formaldehidă, considerând o 

emisie continuă cu o rată de emisie de 0,00115 kg/s (rata de evaporare maximă) care durează 30 

minute. 

a.1. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depăşeşte valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentraţii > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m. 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 48 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 68 m 

a.2. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 28 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 39 m 

b. Pentru o temperatură de 37,7
0
C și o umiditate de 41% rata de evaporare este cuprinsă între: 

0,00140 - 0,00151 Kg/sec 

b.1. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 56 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 79 m 

b.2. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată ca distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 33 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 46 m 

c) Pentru o temperatură de 10
0
C și o umiditate de 99% rata de evaporare este cuprinsă între: 

0,000670 - 0,000681 Kg/sec. 

c.1. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 36 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 52 m 

c.2. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 21 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 30 m 
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Scenariul 6. Avarierea unei conducte de formaldehidă de la rezervoare la instalația de fabricare 

rășini 

Pe conducta de formaldehidă  Dn = 100 mm; L = 75 m (unde la jumătatea traseului este montat 

un ventil automat), prin care se pompează formaldehidă (soluție 47 - 50%) de la depozit spre instalația 

de fabricare rășini cu un debit de 75 000 kg/h (75 to/h),  are loc o avarie de mare gravitate (rupere, 

fisură de mari dimensiuni) care duce la o scurgere a formaldehidei pe întreg diametrul conductei, cu 

formarea unei bălți cu grosimea stratului de lichid de 5 mm. Pe această conductă s-a montat un al 

doilea debitmentru, iar la intrarea în hală există un ventil automat. Există un debitmetru la rășini 

lichide, iar cel de-al doilea s-a montat imediat după pompa de formaldehidă din depozitul de 

rezervoare. În momentul când va apărea o diferență de debit măsurată de cele 2 debitmetre pompa de 

formaldehidă se va opri instantaneu și se vor închide ventilele automate (ventilul nou care se va monta 

și cel existent la fiecare autoclave de la rășini lichide). Ventilul automat nou s-a montat la intrarea 

conductei în hala de producție la distanța de 75 m de la pompă. 

Cantitatea de formaldehida din balta rezultată va fi egală cu cantitatea de formaldehidă existentă în 

conductă plus cantitatea de formaldehidă pompată din rezervor timp de 1 minut (densitate 

formaldehidă: 1.140 kg/mc): 0,1
2
 x 3,14/4 x 75 x 1.140 + 75.000/60 x 1 = 1921 kg 

Suprafața bălții formate cu grosimea stratului de 5 mm va fi de: 1921 /1.140/0,005 = 337 mp 

La modelarea evaporării prin utilizarea programului SEVEX s-a obținut o rată de evaporare cuprinsă 

între: 0,0009 si 0,0019 kg/sec. 

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 47 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 66 m 

b. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 27 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 38 m. 

 

Scenariul 7: Scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalației de fabricare a 

formaldehidei 

Se consideră că pe conducta de metanol (Dn 40, lungime 70 m) care alimentează instalația de 

fabricare a formaldehidei cu un debit de 5.500 kg/h (5,5 to/h) are loc o avarie care duce la o scurgere 

de metanol cu formarea unei bălți cu grosimea stratului de lichid de 5 mm. Cu toate că sistemul de 

automatizare oprește instantaneu pomparea metanolului la o variație a debitului de 300 kg/h se 

consideră că până la scăderea debitului are loc o întârziere a opririi automate a pompei de 1 min. 

Cantitatea de metanol din balta rezultată va fi egală cu cantitatea de metanol existentă în conductă plus 

cantitatea de metanol pompată timp de 1 minut (densitate metanol: 792 kg/mc, debit de pompare 5.500 

kg/h): 0,04
2
 x 3,14/4 x 70 x 792 + 5.500/60 = 162 kg 

Suprafața bălții formate cu grosimea stratului de 5 mm va fi de: 162/792/0,005 = 41 mp 

 

Scenariul 7.1. Dispersia toxică 

Evaporare din balta formată și dispersia vaporilor de metanol rezultați în urma evaporării 

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că valorile concentrațiilor corespunzătoare LC50 

(128000 ppm) și IDLH (6000 ppm) sunt atinse pe o distanță mai mică de 10 m. Zona cu leziuni 

reversibile (concentrații > ERPG-1 (200 ppm) este 41 m. 
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b. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că valorile concentrațiilor corespunzătoare 

LC50 (128.000 ppm) și IDLH (6000 ppm) sunt atinse pe o distanță mai mică de 10 m.  Zona cu leziuni 

reversibile (concentrații > ERPG-1 (200 ppm) este 36 m. 

 

Scenariul 7.2. Incendiu pe balta de metanol formată în urma scurgerii 

Se consideră că balta de metanol formată conform scenariului anterior se aprinde. Din modelare 

rezultă: 

- Zona cu letalitate ridicată și unde este atins pragul pentru Efect Domino (căldura radiantă > 12,5 

kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 6 m; 

- Zona cu început de letalitate (căldura radiantă > 7 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 

7,8 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (căldura radiantă > 5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 8,6 

m; 

- Zona cu leziuni reversibile (căldura radiantă > 2,5 kW/mp) este in interiorul unui cerc cu raza de 

10,5 m. 

 

 

 

 

Scenariu 8. Incendierea unui rezervor de motorina 

S-a presupus că s-a produs un incendiu în rezervorul de motorină de 48 to, care a dus la avarierea 

părții superioare a rezervorului motorina arzând pe suprafața rămasă liberă (23 mp). Simularea este 

valabilă și în cazul extinderii incendiului în cuva de retenție suprafața incendiată fiind aproximativ 

aceeași. Din modelare rezultă: 

- Zona cu letalitate ridicată și unde este atins pragul pentru Efect Domino (căldura radiantă > 12,5 

kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 5,2 m; 

- Zona cu început de letalitate (căldura radiantă > 7 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 

6,5 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (căldura radiantă > 5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 7,5 

m; 

- Zona cu leziuni reversibile (căldura radiantă > 2,5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 

9,3 m. 

 

Scenariu 9: Incendiu la o cisterna CF cu metanol aflată în zona de parcare. 

S-a presupus că s-a produs un incendiu la o cisternă de metanol aflată în zona de parcare, 

incendiu a dus la avarierea cisternei, metanolul arzând pe suprafața rămasă liberă astfel formată de 36 

mp. Din modelare rezultă: 

- Zona cu letalitate ridicată și unde este atins pragul pentru Efect Domino (căldura radiantă > 

12,5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 6 m; 

- Zona cu început de letalitate (căldura radiantă > 7 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza 

de 8,2 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (căldura radiantă > 5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 

9,3 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (căldura radiantă > 2,5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza 

de 12 m. 

 

Scenariu 10. Emisie de gaze neepurate din instalația de fabricare a formaldehidei ca urmare a 

avariei/nefuncționării reactorului de epurare gaze (post combustie) 
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S-a considerat ca în urma unei avarii la reactorul de epurare catalitică a gazelor de la instalația 

de fabricare formaldehidă (reactorul de post combustie) are loc o emisie de gaze neepurate, rezultate 

din coloana de absorbție formaldehidă, direct în atmosferă. 

Cu toate că la avaria reactorului de post combustie sistemul de interblocare oprește automat 

funcționarea instalației într-un timp mai scurt de 1 minut prin oprirea alimentării cu metanol, pentru 

modelare s-a luat în considerare o situație mai defavorabilă, în care scurgerea de gaze neepurate 

durează 5 minute, în parte justificată prin funcționarea în continuare a ventilatoarelor de vehiculare 

gaze după oprirea admisiei de metanol. Debitul de gaze și concentrația formaldehidei care ies din 

coloana de absorbție și sunt evacuate în atmosferă sunt: 

- debit gaze 16.029 kg/h (date din bilanț pentru funcționarea la o capacitate de 40.000 to/an) 

echivalent cu 12.424 Nmc/h; 

- concentrația formaldehidei în gaze la ieșire din coloana de absorbție: 100 mg/Nmc (date obținute 

de la beneficiar, rezultate din analize de laborator). 

Din datele prezentate rezultă un debit de formaldehidă evacuat în atmosferă de:  

12.424 Nmc/h x 100 mg/Nmc x 10
-6

 = 1,24 kg/h formaldehidă. 

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursă până la care concentrația 

depășesc valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): 11 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 40 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 40 m 

b. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 11 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 11 m. 

 

Scenariul 11. Scurgere din conducta de metanol care alimentează instalația de formaldehidă 

aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. – dispersie toxică și incendiu 

Scenariul 11.1. Dispersie toxică 

Se consideră că pe conducta de metanol (Dn 40 mm, lungime 160 m) care alimentează 

instalația de fabricare a formaldehidei aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. cu un debit de 

5.000 kg/h are loc o avarie  care duce la o scurgere de metanol cu formarea unei bălți cu grosimea 

stratului de lichid de 5 mm. Cu toate că sistemul de automatizare oprește instantaneu pomparea 

metanolului la o variație a debitului de 300 kg/h se consideră că până la scăderea debitului are loc o 

întârziere a opririi automate a pompei de 1 min. Cantitatea de metanol din balta rezultată va fi egală cu 

cantitatea de metanol existentă îin conductă plus cantitatea de metanol pompată timp de 1 minut 

(densitate metanol: 792 kg/mc, debit de pompare 5000 kg/h): 

0,04
2
 x 3,14/4 x 160 x 792 + 5.000/60 = 243 kg  

Suprafața bălții formate cu grosimea stratului de 5 mm va fi de: 243/792/0,005 = 61 mp  

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Valorile concentrațiilor corespunzătoare LC50 (128.000 ppm) și IDLH (6000 ppm) sunt atinse 

pe o distanță mai mică de 10 m. Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (200 ppm) este de 

60 m. 
b. Condiții de răspândire medii 

Valorile concentrațiilor corespunzătoare LC50 (128.000 ppm) și IDLH (6000 ppm) sunt atinse 

pe o distanță mai mică de 10 m. Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (200 ppm) este de 

41 m. 

Sceneriul 11.2. Incendiu pe balta de metanol 
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Se consideră că balta de metanol formată în urma scurgerii este incendiată. 

Din modelare rezultă: 

- Zona cu letalitate ridicată și unde este atins pragul pentru Efect Domino (căldura radiantă > 12,5 

kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 7 m; 

- Zona cu început de letalitate (căldura radiantă > 7 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 9 

m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (căldura radiantă > 5 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 10 

m; 

- Zona cu leziuni reversibile (căldura radiantă > 3 kW/mp) este în interiorul unui cerc cu raza de 12 

m. 

 

Scenariul 12. Scurgere de formaldehidă din conducta de formaldehidă de la instalația de 

fabricare formaldehidă aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. la rezervoarele de 

formaldehidă - dispersie toxica 

S-a considerat că are loc o scurgere masivă de soluție de formaldehidă din conducta de 

formaldehidă Dn = 50 mm; L = 115 m prin care curge soluție de formaldehidă de la instalația de 

fabricare spre depozit cu un debit de 14.000 kg/h (debit corespunzător funcționării ambelor module) ca 

urmare a unei avarii. În urma avariei se formează o baltă cu grosimea stratului de lichid de 5 mm. 

Se consideră că timpul necesar pentru oprirea și izolarea scurgerii este de 1 minut. Cantitatea de 

formaldehidă din balta rezultată va fi egală cu cantitatea de formaldehidă existentă în conductă plus 

cantitatea de formaldehidă scursă din instalație timp de 1 minut (densitate formaldehidă: 1.140 kg/mc): 

0,05
2
 x 3,14/4 x 57,5 x 1.140 + 14.000/60 x 1 = 362 kg  

Pe acest traseu s-au montat 2 debitmetre, iar la jumătatea distanței s-a montat un ventil automat. În 

cazul în care are loc o rupere a conductei, pompa se oprește, iar ventilul se va închide. S-a luat în 

calcul cantitatea existentă pe o jumatate din conductă – 57,5 m. Suprafața bălții formate cu grosimea 

stratului de 5 mm va fi de: 362/1.140/0,005 = 64 mp. Deoarece programul ALOHA nu conține datele 

necesare pentru simularea evaporării formaldehidei din soluția de 50%, pentru modelarea evaporării 

formaldehidei (determinarea ratei de emisie) din balta de soluție formată s-a utilizat programul de 

simulare SEVEX (Seveso Expert System), iar în continuare modelarea dispersiei formaldehidei în 

atmosferă s-a făcut utilizând programul de simulare ALOHA. Emisia de formaldehidă în atmosferă 

depinde de rata de evaporare la suprafața bălții de lichid. La modelarea evaporării prin utilizarea 

programului s-a obținut o rată de evaporare cuprinsă între: 0,00014 și 0,00044 kg/sec. 

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 22 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 32 m 

b. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 13 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 18 m. 

 

Scenariul 13. Explozie la reactoarele de oxidare a metanolului la instalația de fabricare 

formaldehidă de 40.000 to/an și dispersia gazelor rezultate (explozie mecanică fără aprindere) 

În cazul unei avarii tehnice se presupune că are loc explozia amestecului de aer cu vapori de 

metanol în interiorul reactorului ca urmare a depășirii parametrilor de lucru (temperatură, nivel) și va 
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avea loc o emisie în foarte scurt timp a gazelor conținute în reactor. Pentru calcului cantităților 

evacuate în atmosferă, se pleacă de la următoarele premise de calcul: 

- Suflantele care asigură vehicularea gazelor în instalație mai funcționează 1 minut, pentru 

dirijarea gazelor la coloana de absorbție și nu mai mult pentru a nu răci reactoarele; 

- În momentul ruperii unei membrane de explozie se declanșează automat închiderea ventilului 

de admisie a metanolului în sistem; 

- Debitul de gaz de sinteză este 53.600 kg/h, din care: 

- Metanol: 5.500 kg/h (5,5 to/h) 

- Formaldehidă: 14,87 kg/h  

Compoziția gazului de sinteză în cantitatea de metanol de 5.500 kg/h include și cantitatea de 

19,22 kg/h metanol din gazul recirculat. 

- La ruperea discului de rupere se oprește alimentarea cu metanol, deci în gazele evacuate se 

elimină 14,87 kg/h formaldehidă și 19,22 kg/h metanol 

- Evacuarea se face timp de 10 secunde, timp în care funcționează suflanta de vehiculare a 

gazului de sinteză; 

- După oprirea suflantei, se consideră că suprapresiunea din interior se echilibrează cu presiunea 

atmosferică în timp de un minut; 

- Circulația gazului de sinteză se face pe conducta de Dn 800 mm, iar evacuarea printr-o gaură 

cu diametru de Dn 300 mm (disc de rupere); 

- Având în vedere că rezistența pe evacuare față de traseul tehnologic către reactor și coloana de 

absorbție este mai mică se consideră că jumatate din cantitatea de gaz se evacuează în atmosferă 

Ca urmare, cantitatea de formaldehidă care se evacuează în atmosferă este de:  

14,87 kg/h/60 min x 1 min/5 reactoare = 0,0495 kg/reactor 

- După  închiderea ventilului de admisie a metanolului, se poate considera că în cinci secunde se 

elimină tot metanolul aflat pe traseul de gaz prin discul de rupere. În baza aceluiași raționament, pentru 

metanol calculul este de:  

[(5.500 kg/h:3.600sec/h) x 5 sec.+ (19,22kg/h:60 min/h) x 1 min.] : 5 reactoare = 1,592 kg/reactor 

Pentru simularea dispersiei în atmosferă a gazelor emise în cazul unui astfel de scenariu se utilizează 

programul de simulare ALOHA considerând o emisie instantanee la înălțimea de 5 m față de sol (la 

nivelul de evacuare a discului de rupere. 

 Dispersie formaldehida - Scenariul 13.1 

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că valorile concentrațiilor corespunzătoare LC50 (815 

ppm) și IDLH (20 ppm) sunt atinse pe o distanță mai mică de 10 m. Zona cu leziuni reversibile 

(concentrații > ERPG-1 (10 ppm) este mai mică de 10 m. 

b. Condiții de răspândire medii 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag pentru formaldehidă sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (815 ppm)): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (20 ppm)): 11 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (10 ppm): 18 m 

 Dispersie metanol - Scenariul 13.2 

a. Condiții de răspândire defavorabile 

Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (128.000 ppm): mai puțin de 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (6000 ppm): 11 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (200 ppm): 100 m 

b) Condiții de răspândire medii 
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Modelarea dispersiei norului toxic format arată că distanțele față de sursa până la care concentrația 

depășește valorile de prag sunt: 

- Zona cu letalitate ridicată (concentrații > LC50 (128.000 ppm): 10 m; 

- Zona cu leziuni ireversibile (concentrații > IDLH (6000 ppm): 11 m; 

- Zona cu leziuni reversibile (concentrații > ERPG-1 (200 ppm): 60 m 

 

Concluzii în urma analizei riscurilor prin metode bazate pe consecințe 

 

Scenariul 1. Incendiul în interiorul rezervorului de metanol 

Zonele afectate sunt în imediata apropiere a rezervorului numai în interiorul amplasamentului. 

Cu toate că din modelări a rezultat ca radiația termică la care este expus rezervorul alăturat este mică 

(sub 5 kW/mp) dacă incendiul nu este stins imediat, datorită radiației termice, în timp, conținutul 

acestuia se va încălzii putând să ducă la transmiterea focului de la un rezervor la altul (efect de 

„Domino intern”) și ca urmare sunt necesare măsuri de protecție prin răcire cu apă pulverizată. În 

condiții de vânt puternic pe direcția rezervorului alăturat zonele de radiație se vor deplasa spre acesta 

mărind valoarea expunerii și existând pericolul aprinderii inclusiv prin flacără directă. Din modelare 

rezultă că zona rampei de descărcare metanol va fi supusă unei radiații termice peste 5 kW/mp. În 

realitate prin prezența zidului antiincendiu acestea vor fi protejate parțial de efectele radiației termice.  

În funcție de situația creată, pentru evitarea transmiterii focului, trebuie să se asigure protecția 

cisternelor prin răcire cu apă și eventual evacuarea acestora din zonă. 

 

 

Scenariul 2. Incendiu  în cuva de retenție a rezervorului de metanol 

Zonele afectate nu vor depășii limitele amplasamentului. În cazul extinderii incendiului în cuva 

de retenție rezervorul alăturat și rampa de descărcare vor fi expuse unei radiații puternice care poate 

duce la extinderea incendiului la zonele alăturate (efect de „Domino intern”) fiind necesar a fi luate 

măsuri intensive de protecție prin răcire cu apă. Chiar dacă aceste zone sunt protejate parțial de zidul 

cuvei de retenție trebuie luate măsuri de protecție ale acestora (evacuate cisternele prezente, decuplate 

pompele de la energie electrică, punerea în funcțiune a instalației de stins incendiu de la rampă). 

Scenariul 3. Explozie in interiorul rezervorului de metanol 

Chiar dacă suprapresiunea nu este foarte mare explozia poate duce la avarierea capacului și a 

corpului rezervorului cu scurgerea conținutului. Datorită zidului de protecție un efect semnificativ 

direct a suprapresiunii undei de explozie în zona exterioară cuvei de retenție este improbabil. Pot să se 

producă spargerea geamurilor la construcțiile din apropiere, undele seismice și sonore pot să producă 

panică în zonele populate din jur. Măsurile care trebuie luate sunt cele de înlăturare a efectelor 

exploziei: salvarea răniților, stingerea incendiului, informarea imediată a autorităților și populației.  

Pot să apară  însă efecte indirecte cauzate de incendiul extins care poate urma exploziei, ca urmare a 

deversării lichidului incendiat din rezervorul în care s-a produs explozia în cuva de retenție, inclusiv 

efect de „”Domino intern” prin producerea unui incendiu în cuva de retenție și extindere la zona 

apropiată așa cum s-a prezentat la scenariul 2. 

Scenariul 4. Avarierea conductei de formaldehidă de la instalația de fabricare a formaldehidei 

de 40.000 to/an la rezervoarele de formaldehidă 

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zona cu letalitate ridicată și zona cu leziuni ireversibile este restrânsă în jurul bălții formate. 

Zona cu leziuni reversibile este restrânsă tot în zona bălții formate, ajungând în zona rezervoarelor de 

formaldehidă, rezervoare de metanol și instalația de fabricare rășini lichide. Persistența norului toxic 

este sub un minut, deci sub 30 min, ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse 

în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 

amplasamentului, în zona rezervoarelor de formaldehidă și instalația de fabricație, fără a depăși 

limitele platformei.Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în 
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imediata apropierea fără mijloace de protecție. În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de 

direcția vântului. 

b) Pentru condiții medii de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse fiind în apropierea bălții formate. Zona cu leziuni 

reversibile este restrânsă tot în zona bălții formate, localizându-se pe zona traseului conductei de 

formaldehidă. Persistența norului toxic este sub un minut, deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că 

efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona 

de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, în zona rezervoarelor de formaldehidă și instalația 

de fabricare, fără a depăși limitele platformei.Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau 

intervenție surprins în imediata apropierea fără mijloace de protecție. În planificarea măsurilor de 

urgență se va ține cont de direcția vântului. 

Scenariul 5. Avarie la un rezervor de formaldehidă  

1. T = 200C; U = 80% 

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse fiind în apropierea cuvei de retenție. Zona cu 

leziuni reversibile este în zona cuvelor de retenție. Persistența noruluui toxic este sub un minut, deci 

sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului 

toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic 

personalul de operare sau intervenție surprins în zonele afectate fără mijloace de protecție, în zona de 

sud la stația de spumă ce este lipită de cuva de retenție și în continuare platforma betonată cu drum de 

acces și în zona de est pe platforma betonată cu drum de acces.  În planificarea măsurilor de urgență se 

va ține cont de direcția vântului. 

b) Pentru condiții medii de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse fiind în apropiere cuvei de retenție. Zona cu 

leziuni reversibile este în zona cuvelor de retenție. Persistența norului toxic este sub un minut, deci sub 

30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic 

vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic 

personalul de operare sau intervenție surprins în zonele afectate fără mijloace de protecție, numai în 

zona de sud la stația de spumă ce este lipită de cuva de retenție. În planificarea măsurilor de urgență se 

va ține cont de direcția vântului. 

2. T = 37,70C; U = 41% 

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse fiind în apropierea cuvei de retenție. Zona cu 

leziuni reversibile este în zona rezervoarelor de formaldehidă și metanol, cuprinde întreaga instalație 

de formaldehidă și o parte din instalația de fabricare rășini și ajunge până în zona turnurilor de apă. 

Persistența norului toxic este sub 2 minute, deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra 

persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție 

regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși 

limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în 

zonele afectate fără mijloace de protecție, în zona de sud la stația de spumă ce este lipită de cuva de 

retenție și în continuare platforma betonată cu drum de acces. În planificarea măsurilor de urgență se 

va ține cont de direcția vântului. 

b) Pentru condiții medii de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse fiind în apropierea cuvei de retenție. Zona cu 

leziuni reversibile este în zona cuvelor de retenție. Persistența norului toxic este sub un minut, deci sub 

30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic 

vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic 
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personalul de operare sau intervenție surprins în zonele afectate fără mijloace de protecție, numai în 

zona de sud la stația de spumă ce este lipită de cuva de retenție. În planificarea măsurilor de urgență se 

va ține cont de direcția vântului. 

3. T = 10°C; U = 99% 

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse fiind în apropierea cuvei de retenție. Zona cu 

leziuni reversibile este în zona cuvelor de retenție. Persistența norului toxic este sub un minut, deci sub 

30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic 

vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic 

personalul de operare sau intervenție surprins în zonele afectate fără mijloace de protecție, numai în 

zona de sud la stația de spumă ce este lipită de cuva de retenție. În planificarea măsurilor de urgență se 

va ține cont de direcția vântului. 

b) Pentru condiții medii de răspândire 

Zonele afectate de dispersia toxică sunt reduse numai în apropierea cuvei de retenție. Zona cu 

leziuni reversibile este în zona cuvelor de retenție. Persistența norului toxic este sub un minut, deci sub 

30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic 

vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic 

personalul de operare sau intervenție surprins în zonele afectate fără mijloace de protecție. În 

planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 

Scenariul 6. Avarierea conductei de formaldehidă de la rezervoare la instalația de fabricare 

rășini 

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zona cu letalitate ridicată și zona cu leziuni ireversibile este restrânsă în jurul bălții formate. 

Zona cu leziuni reversibile este în zona rezervoarelor de formaldehidă și metanol, cuprinde instalația 

de formaldehidă și instalația de fabricare rășini. Persistența norului toxic este sub 1 minut, deci sub 30 

min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor 

fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. Poate fi afectat de norul toxic 

personalul de operare sau intervenție surprins în imediata apropiere fără mijloace de protecție. În 

planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 

b) Pentru condiții medii de răspândire 

Zona cu letalitate ridicată și zona cu leziuni ireversibile este restrânsă în jurul bălții formate. 

Zona cu leziuni reversibile este în zona rezervoarelor de formaldehidă și metanol, cuprinde o parte din 

instalația de formaldehidă și o parte din instalația de fabricare rășini. Persistența norului toxic este sub 

1 minut, deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în 

interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 

amplasamentului, numai în zona rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. 

Poate fi afectat de norul toxic personalul de operare sau intervenție surprins în imediata apropiere fără 

mijloace de protecție. În planificarea măsurilor de urgență se va ține cont de direcția vântului. 

Scenariul 7.1. Scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalației de fabricare a 

formaldehidei. Dispersie toxică 

Zonele afectate sunt reduse în jurul bălții formate indiferent de condițiile de răspândire. Zona 

cu leziuni reversibile este în zona rezervoarelor de formaldehidă și metanol, cuprinde și instalația de 

formaldehidă și o parte din instalația de fabricare rășini. Persistența norului toxic este sub 1 minut, deci 

sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului 

toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona 

rezervoarelor de formaldehidă, fără a depăși limitele platformei. 
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Scenariul 7.2. Scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalației de fabricare a 

formaldehidei. Incendiu pe balta de metanol formată în urma scurgerii 

Zonele afectate sunt reduse în jurul bălții formate indiferent de condițiile de răspândire. 

Amplificarea accidentului  prin extinderea incendiului (efect de „Domino intern”) se poate produce 

funcție de zona unde are loc scurgerea. Zonele cele mai periculoase sunt la pompele de metanol și în 

zona instalației de fabricare a formaldehidei unde radiația termică poate produce încălzirea utilajelor 

sau echipamentelor prezente: pompe, porțiuni de conductă, cisterne de metanol, utilaje și echipamente 

din cadrul instalației de fabricare. Incendierea sau chiar explozia prin presurizare a unor echipamente 

surprinse de incendiu cu metanol și fără posibilități de refulare a vaporilor este posibilă, fiind deci 

necesare măsuri de protecție a zonei din imediata apropiere a incendiului. 

Scenariul 8. Incendierea unui rezervor de motorină 

Zonele afectate sunt restrânse în jurul rezervorului. Vor fi necesare măsuri de evacuare a unor 

eventuale utilaje sau mijloace de transport prezente în zonă și protecția vecinatăților pentru a evita 

extinderea incendiului prin transmiterea focului la zona de depozitare lemn din apropiere (efect de 

„Domino intern”). 

Scenariul 9. Incendiu la o cisterna CF cu metanol aflată în zona de parcare  

Zonele afectate sunt restrânse în jurul cisternei incendiate. Deoarece de regulă cisternele sunt 

parcate legate una de alta este posibil un efect de „Domino intern: prin transmiterea focului de la o 

cisternă la alta. Din acest motiv este necesar a se lua măsuri de protecție a cisternelor alăturate celei 

incendiate și, pe cât posibil, a se îndepărta din zonă cisternele care nu sunt implicate în incendiu. De 

asemenea, funcție de poziția cisternei incendiate este posibil să afecteze instalațiile din zonele 

învecinate și să se transmită spre zonele în care sunt prezente substanțe sau materiale inflamabile sau 

combustibile (rezervoare de formaldehidă, stive de lemn aflate în apropiere).  

Din acest motiv sunt necesare a se lua măsuri de protecție. 

Scenariul 10. Emisie de gaze neepurate din instalația de fabricare a formaldehidei ca urmare a 

avariei/nefunctionării reactorului de epurare gaze (post combustie)   

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zona cu letalitate ridicată este restrânsă în zona instalației de fabricare formaldehidă. Zona de 

leziuni ireversibile și zona de leziuni reversibile se suprapune, datorită emisiilor ce se dispersează prin 

coșul de evacuare al instalației, iar predicția efectelor câmpului de dispersie sunt foarte apropiate la 

înălțimea coșului de 20 m. Persistența norului toxic este sub 7 min., deci sub 30 min., ceea ce 

înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai 

reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, 

fără a depăși limitele platformei. În interiorul amplasamentului zonele adecvate sunt extinse în zona 

laboratorului și sălii de comandă fără însă a depăși limitele amplasamentului.  Evacuarea unei părți din 

personalul prezent în aceste zone (care nu participă la urgență) este posibil a fi necesară și de asemenea 

este posibil ca operarea instalațiilor să nu poată fi făcută decât cu echipament de protecție adecvat.   

b) Pentru condiții medii de răspândire 

În condiții medii de răspândire datorită evacuării gazelor la înălțime, prin coșul de dispersie al 

instalației valorile de prag nu sunt atinse. Zona de leziuni ireversibile și zona de leziuni reversibile se 

suprapune, datorită emisiilor ce se dispersează prin coșul de evacuare al instalației, iar predicția 

efectelor câmpului de dispersie sunt foarte apropiate la înălțimea coșului de 20 m. Persistența norului 

toxic este sub 7 min., deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual 

surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 

amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși limitele platformei. 

Scenariul 11.1. Scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalației de fabricare a 

formaldehidei aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. Dispersie toxică 

Zonele afectate sunt reduse în jurul bălții formate indiferent de condițiile de răspândire. Zona 

cu leziuni reversibile cuprinde întreaga instalație și ajunge până la zona rezervoarelor de formaldehidă 

și instalația de fabricare rășini. Persistența norului toxic este sub 3 min., deci sub 30 min., ceea ce 
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înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai 

reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, 

fără a depăși limitele platformei. 

Scenariul 11.2. Scurgere de metanol din conducta de alimentare a instalației de fabricare a 

formaldehidei aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. Incendiu pe balta de metanol 

formată în urma scurgerii 
Zonele afectate sunt reduse in jurul bălții formate. Amplificarea accidentului poate să aibă loc 

prin extinderea incendiului.  

Scenariul 12. Scurgere de formaldehidă din conducta de formaldehidă de la instalația de 

fabricare formaldehidă aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. la rezervoarele de 

formaldehidă - dispersie toxică. 

a) Pentru condiții defavorabile de răspândire 

Zona cu letalitate ridicată este restrânsă în jurul bălții formate. Zona cu leziuni reversibile 

ajunge până la turnurile de răcire. Persistența norului toxic este sub 1 min., deci sub 30 min., ceea ce 

înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai 

reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, 

fără a depăși limitele platformei. 

b) Pentru condiții medii de răspândire 

Zona cu leziuni ireversibile este limitată la zona de formare a bălții. Zona cu leziuni reversibile 

ajunge până la camera de comandă. Persistența norului toxic este sub 1 min., deci sub 30 min., ceea ce 

înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai 

reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, 

fără a depăși limitele platformei. 

13. Explozie la reactoarele de oxidare a metanolului la instalația de fabricare formaldehidă de 

40.000 to/an și dispersia gazelor rezultate (explozie mecanică fără aprindere)   

- Dispersie formaldehidă 

a. Pentru condiții defavorabile de răspândire  

Zona cu mortalitate ridicată și zona cu efecte ireversibile este restrânsă în jurul reactorului. În 

aceeași zonă se regăsește și zona de leziuni reversibile ce este în jurul reactorului. Persistența norului 

toxic este sub 1 min., deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual 

surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 

amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși limitele platformei. Cu toate că 

în aceste zone nu a fost identificată prezența unor substanțe periculoase, activitățile desfășurate pot fi 

serios perturbate de scăderea capacității de operare a personalului prezent.  

b. Pentru condiții medii de răspândire 

Pragul pentru zona cu mortalitate ridicată nu este atins. Zona cu efecte ireversibile și zona cu 

leziuni reversibile este restrânsa în jurul reactorului, cuprinzând centrala termică. Persistența norului 

toxic este sub 1 min., deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual 

surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 

amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși limitele platformei. Cu toate că 

în aceste zone nu a fost identificată prezența unor substanțe periculoase, activitățile desfășurate pot fi 

serios perturbate de scăderea capacității de operare a personalului prezent. 

- Dispersie metanol 

a. Pentru condiții defavorabile de răspândire  

Pragul pentru zona cu mortalitate ridicată nu este atins. Zona cu leziuni ireversibile se regăsește 

în imediata apropiere a reactorului de sinteză implicat (până la 10 m). Zona cu leziuni reversibile 

ajunge în zona rezervoarelor de metanol, ajungând până la clădirea admisnitrativă și instalația de 

fabricare rășini. Persistența norului toxic este sub 1 min., deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că 

efectele asupra persoanelor eventual surprinse în interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona 
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de atenție regăsindu-se în incinta amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși 

limitele platformei. 

a. Pentru condiții defavorabile de medie  

Pragul pentru zona cu mortalitate ridicată nu este atins. Zona cu leziuni ireversibile se regăsește 

în imediata apropiere a reactorului de sinteză implicat (până la 10 m). Zona cu leziuni reversibile 

ajunge în zona rezervoarelor de metanol și instalația de fabricare rășini. Persistența norului toxic este 

sub 1 min., deci sub 30 min., ceea ce înseamnă că efectele asupra persoanelor eventual surprinse în 

interiorul norului toxic vor fi mult mai reduse, zona de atenție regăsindu-se în incinta 

amplasamentului, numai în zona instalației de fabricație, fără a depăși limitele platformei. Dispersia 

toxică a metanolului: indiferent de condițiile de răspândire se regăsește în imediata apropiere a 

reactorului de sinteză implicat (până la 10 m). 

 

Funcție de locul unde are loc scurgerea și incendiul se poate produce un efect de „Domino 

intern” dacă scurgerea și incendiul au loc în zona instalațiilor aparținând S.C. KRONOSPAN SEBES 

S.A.  Zonele cele mai periculoase sunt la pompele de metanol și în zona instalației de fabricare a 

formaldehidei unde radiația termică poate produce încălzirea utilajelor sau echipamentelor prezente: 

pompe, porțiuni de conductă, cisterne de metanol, utilaje și echipamente din cadrul instalației de 

fabricare. Incendierea sau chiar explozia prin presurizare a unor echipamente surprinse de incendiu cu 

metanol și fără posibilități de refulare a vaporilor este posibilă, fiind deci necesare măsuri de protecție 

a zonei din imediata apropiere a incendiului. 

 

Se poate produce un efect Domino asupra instalației de fabricare formaldehidă aparținând S.C. 

KRONOCHEM SEBES S.R.L. dacă scurgerea are loc la distanță mică de această instalație (< 7 m). 

Este posibilă incendierea sau chiar explozia prin presurizare, a unor echipamente surprinse cu metanol 

și fără posibilități de refulare a vaporilor. Din informatiile existente despre Instalația de fabricare 

formaldehidă aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. rezultă că pe traseele de metanol 

existente în cadrul instalației există discuri de rupere pe vaporizatorul de metanol și pe reactorul de 

formaldehidă. Ca atare o presurizare a acestor trasee și explozia acestora ca urmare a expunerii la foc, 

este posibilă doar în cazul nefuncționării discurilor de rupere menționate. Probabilitatea nefuncționării 

discurilor de rupere, în sensul că acestea nu ar ceda primele în cazul creșterii presiunii în sistem, este 

redusă. La fel, la Instalația de fabricare formaldehidă aparținând S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. 

există pe traseele de metanol discuri de rupere pe vaporizatorul de metanol și pe reactorul de 

formaldehidă. Ca atare o presurizare a acestor trasee și explozia acestora ca urmare a expunerii la foc, 

este posibilă doar în cazul nefuncționării discurilor de rupere menționate, ca și în cazul Instalației de 

fabricare formaldehidă aparținând S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. La fel, probabilitatea 

nefuncționării discurilor de rupere, în sensul că acestea nu ar ceda primele în cazul creșterii presiunii în 

sistem, este redusă. 

În ceea ce privește alte accidente care au fost identificate pe amplasamentul S.C. 

KRONOSPAN SEBES S.A. pentru scenarii cu incendiu sau explozie modelările efectuate în cadrul 

analizei cantitative de risc  au arătat  că valorile de prag pentru efectul de Domino nu sunt atinse pe 

zone din amplasamentul S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. și ca atare un efect de Domino ca urmare 

a acestor accidente nu ar fi posibil. 

În ceea ce privește un posibil efect de Domino cu implicarea S.C. TRANS IVINIS S.R.L., 

societate amplasată în nodul de legatură a autostrăzii A1 cu DN1 și care are în amplasament o stație de 

distribuție combustibili cu rezervoarele aferente, se precizează următoarele: din modelarile scenariilor 

de accidente majore analizate în cadrul Raportului de Securitate, ediția 2016, care ar putea produce un 

eventual efect de Domino asupra altor instalații, a rezultat că raza cea mai mare a zonei pentru efect de 

Domino este de 18 m (tabel - Mărimea zonelor implicate pentru scenariile de accidente analizate din 

R.S.), iar amplasamentul S.C. TRANS IVINIS S.R.L. nu se situează în interiorul acestei raze, fiind 
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mult mai departe și ca atare nu a fost identificată posibilitatea de producere a unui efect de Domino 

între cele două amplasamente. 
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Tabel - Mărimea zonelor implicate pentru scenariile de accidente analizate 

Nr. 

crt. 
Scenariu 

Raza 

zonei cu 

letalitate 

ridicata 

[m] 

Raza 

zonei cu 

inceput 

de 

letalitate 

[m] 

Raza zonei 

cu leziuni 

ireversibile 

[m] 

Raza 

zonei cu 

leziuni 

reversibile 

[m] 

Raza zonei unde este atins pragul pentru efect de 

Domino 

[m] 

1. Incendiul se produce în interiorul rezervorului de 

metanol 

13,99 17,0 20,579 24,3 14 

2. Incendiu se produce în cuva de retenție a 

rezervorului de metanol 

23,83 29 34,48 41 24 

3. Explozie in interiorul rezervorului de metanol 32 60 113 185 - 

4. Avarierea unei conducte de 

formaldehidă de la instalația 

de fabricare a formaldehidei 

existentă (40000 to) la 

rezervoarele de formaldehidă 

Condiții defavorabile < 10 - 18 25 - 

Condiții medii < 10 - 10 15 - 

5. Avarie la un rezervor de 

formaldehidă 

Condiții defavorabile; 

T = 20
0
C; U = 80% 

< 10 - 48 68 - 

Condiții medii; T = 
20

0
C; U = 80% 

< 10 - 28 39 - 

Condiții defavorabile; 

T = 37,7
0
C; U = 41% 

< 10 - 56 79 - 

Condiții medii; T = 
37,7

0
C; U = 41% 

< 10 - 33 46 - 

Condiții defavorabile; 

T = 10
0
C; U = 99% 

< 10 - 36 52 - 

Condiții medii; T = 
10

0
C; U = 99% 

< 10 - 21 30 - 

6. Avarierea conductei de 

formaldehidă de la rezervoare 

la instalația de fabricare 

rășini. 

Condiții defavorabile < 10 - 47 66 - 

Condiții medii < 10 - 27 38 - 

7.1. Scurgere de metanol din Condiții defavorabile < 10 - < 10 41 - 
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Nr. 

crt. 
Scenariu 

Raza 

zonei cu 

letalitate 

ridicata 

[m] 

Raza 

zonei cu 

inceput 

de 

letalitate 

[m] 

Raza zonei 

cu leziuni 

ireversibile 

[m] 

Raza 

zonei cu 

leziuni 

reversibile 

[m] 

Raza zonei unde este atins pragul pentru efect de 

Domino 

[m] 

conducta de alimentare a 

instalatiei de fabricare a 

formaldehidei. Dispersie 

toxică 

Condiții medii < 10 - < 10 36 - 

7.2. Scurgere de metanol din conducta de alimentare a 

instalației de fabricare a formaldehidei. Incendiu pe 

balta de metanol formată în urma scurgerii 

6 7,8 8,6 10,5 6 

8. Incendierea unui rezervor de motorină 

 

5,2 6,5 7,5 9,3 5,2 

9. Incendiu la o cisterna CF cu metanol aflată în zona de 

parcare 

 

6 8,2 9,3 12 6 

10. Emisie de gaze neepurate din 

instalația de fabricare a 

formaldehidei ca urmare a 

avariei/nefuncționării 

reactorului de epurare gaze 

(post combustie) 

Condiții defavorabile 11 - 40 40 - 

Condiții medii < 10 - 11 11 - 

11.1. Scurgere de metanol din 

conducta de alimentare a 

instalației de fabricare a 

formaldehidei aparținând 

S.C. KRONOCHEM SEBES 

S.R.L. Dispersie toxică 

Condiții defavorabile < 10 - < 10 60 - 

Condiții medii < 10 - <10 41 - 

11.2. Scurgere din conducta de metanol care alimentează 

instalația de formaldehidă aparținând S.C. 

KRONOCHEM SEBES S.R.L. și incendierea bălții 

de metanol 

7 9 10 12 7 

12. Scurgere de formaldehida din Condiții defavorabile < 10 - 22 32 - 



ROMÂNIA 

Judeţul ALBA 

PLAN DE URGENŢĂ EXTERNĂ 

pentru amplasamentul 

 S.C KRONOSPAN SEBEŞ S.A 

 

Ediţia 2017 

 

65 

NESECRET 

 

Nr. 

crt. 
Scenariu 

Raza 

zonei cu 

letalitate 

ridicata 

[m] 

Raza 

zonei cu 

inceput 

de 

letalitate 

[m] 

Raza zonei 

cu leziuni 

ireversibile 

[m] 

Raza 

zonei cu 

leziuni 

reversibile 

[m] 

Raza zonei unde este atins pragul pentru efect de 

Domino 

[m] 

conducta de formaldehidă de 

la instalația de fabricare 

formaldehidă aparținând S.C. 

KRONOCHEM SEBES 

S.R.L. la rezervoarele de 

formaldehidă - dispersie 

toxică 

Condiții medii < 10 - 13 18 - 

13.1 Explozie la reactoarele de 

oxidare a metanolului la 

instalația de fabricare 

formaldehidă de 40.000 to/an, 

și dispersia gazelor rezultate 

(explozie mecanică fără 

aprindere) - formaldehidă 

Condiții defavorabile < 10 - < 10 <10 - 

Condiții medii < 10 - 11 18 - 

13.2 Explozie la reactoarele de 

oxidare a metanolului la 

instalația de fabricare 

formaldehidă de 40.000 to/an 

și dispersia gazelor rezultate 

(explozie mecanică fără 

aprindere) – metanol 

Condiții defavorabile < 10 - 11 100 - 

Condiții medii 10 - 11 60 - 
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Posibilitatea producerii unui Efect de Domino 
 

În cazul scenariilor de dispersie toxică nu s-a identificat posibilitatea de producere a unui efect 

Domino. 

Amplasamentul societății S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.A. este situat în partea 

de vest a amplasamentului S.C. KRONOSPAN SEBES S.A la mare distanță de zonele cu pericol de 

producere a unui accident major  din S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. (zonele în care sunt prezente 

substanțe periculoase definite conform Legii nr. 59/2016), astfel: 

- 540 m față de rezervoarele de metanol; 

- 500 m față de rezervoarele de formaldehida; 

- 580 m față de instalatia de formaldehida de 40.000 to/an; 

- 560 m față de rezervoarele de motorina 

Între amplasamentul S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.A. și amplasamentul S.C. 

KRONOSPAN SEBES S.A. există o bandă transportoare pentru transportul deșeurilor de lemn. 

Între zona benzii transportoare și zonele cu pericol de accident major din S.C. KRONOSPAN 

SEBES S.A. se află un dig de protecție din pământ și sunt situate halele de fabricație MDF și PAL 

și apoi zona de depozitare a deșeurilor de lemn. În aceste condiții un posibil efect de Domino, în 

cazul producerii unor accidente cu incendiu cu implicarea unor substanțe periculoase inflamabile 

din amplasamentul S.C. KRONOSPAN SEBES S.A., cu transmiterea focului pe distanțele  și 

zonele menționate mai sus, nu se poate produce în condițiile luării unor măsuri minime de protecție 

și intervenție, datorită distanțelor și a naturii obstacolelor existente. 

În ceea ce privește un posibil efect de Domino între amplasamentele S.C. KRONOSPAN 

SEBES S.A, și S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. -Instalatia de fabricare formaldehida de 60.000 

to/an, exprimat 100%,  între instalațiile aparținând celor două societăți vor exista legături tehnice, 

cele mai importante fiind legatura prin conducte între Instalația de fabricare formaldehidă de 60.000 

to/an, exprimat 100% administrată de S.C. KRONOCHEM SEBES S.R.L. și rezervoarele de 

metanol și formaldehidă administrate de S.C. KRONOSPAN SEBES S.A. Alte legături există în 

domeniul asigurării utilităților: apă, abur, energie electrică și a altor servicii inclusiv de intervenție 

în cazul producerii unor situații de urgență. 
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 Tabel 5.4.  Mărimea zonelor implicate pentru scenariile de accidente analizate 
 

Nr. 

crt. 
SCENARIUL 

Raza 

zonei cu 

letalitate 

ridicată 

m 

Raza 

zonei  

început 

de 

letalite 

m 

Raza zonei 

cu leziuni 

ireversibile 

m 

Raza zonei 

cu leziuni 

reversibile 

m 

Raza 

zonei 

unde este 

atins 

pragul 

pentru 

efect de 

Domino 

1 
Incendiul se produce în interiorul 

rezervorului de metanol 
10,5 13,5 15,5 19,3 10,5 

2 
Incendiu se produce în cuva de 

retenţie a rezervorului de metanol 
18 23 26 32 18 

3 
Explozie în interiorul rezervorului 

de metanol 
32 60 113 185 - 

4 

Avarierea unei 

conducte de 

formaldehidă de la 

instalaţia de 

fabricare a 

formaldehidei 

existentă (40.000 

tone) la 

rezervoarele de 

formaldehidă. 

Condiţii  
defavorabile 

11 - 79 - - 

Condiţii 

medii 
<10 - 23 - - 

5 

Avarie  la un 

rezervor de 

formaldehidă 

Condiţii  
defavorabile 

16 - 114 - - 

Condiţii 
medii 

<10 - 36 - - 

6 

Avarierea conductei 

de formaldehidă de 

la rezervoare la 

instalaţia de 

fabricare răşini. 

Condiţii  

defavorabile 
17 - 124 - - 

Condiţii 
medii 

<10 - 39 - - 

7.1 

Scurgere de matanol 

din conducta de 

alimentare a 

instalaţiei de 

fabricare a 
formaldehidei. 

Dispersie toxică. 

Condiţii  

defavorabile 
<10 - <10 - - 

Condiţii 
medii 

<10 - <10 - - 

7.2 

Scurgere de metanol din conducta de 

alimentare a instalaţiei de fabricare a 

formaldehidei. Incendiu pe balta de 

metanol formată în urma scurgerii. 

6 7,8 8,6 10,5 6 

8 
Incendierea unui rezervor de 

motorină 
5,2 6,5 7,5 9,3 5,2 

9 
Incendiu la o cisternă CF cu 

metanol aflată în zona de parcare 
5,4 7,3 8,2 10,4 5,4 

10 

Scurgere de matanol 

din conducta de 

alimentare a 
instalaţiei de 

fabricare a 

formaldehidei. 

Dispersie toxică. 

Condiţii  
defavorabile 

11 - 40 - - 

Condiţii 

medii 
- - - - - 

 
CAPITOLUL 6 
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CLASIFICAREA URGENŢELOR 

 
 

Definirea urgenţelor în funcţie de gravitate  

a) Urgenţă Clasa A (urgenţă locală) - este acea urgenţă care implică o singură instalaţie de 

pe amplasament. În cadrul acestei urgenţe sunt incluse următoarele situaţii:  

- un accident minor căruia i se poate face faţă cu resurse şi mijloace limitate şi care nu are 

consecinţe periculoase în exteriorul instalaţiei (ex.: un incendiu limitat, pierderi minore de 

substanţe din instalaţie, etc.);  

- accidentul poate fi rezolvat cu resursele existente, nu implică întregul amplasament;  

- accidentul nu are efect în afara gardului obiectivului şi nu necesită implicarea autorităţilor 

din exteriorul amplasamentului;  

- nu este activat nici un dispozitiv de alarmare în exteriorul amplasamentului;  

- nu este nevoie să se întrerupă activitatea (procesul de producţie) în întreaga instalaţie 

(obiectiv), dar anumite părţi din acesta pot fi oprite;  

- nu este necesară evacuarea, dar în zona de intervenţie accesul poate să fie limitat;  

- scenariile de explozie nu aparţin clasei A, orice urgenţă de acest tip fiind clasificată de la 

treapta imediat superioară.  

Exemple: 

- incendii minore care nu se extind şi în care sunt implicate cantităţi reduse de produse;  

- scurgeri locale de produse care nu ajung în sistemul de canalizare sau care nu produc 

poluarea aerului decât eventual pe o zonă restrânsă în imediata apropiere a sursei de emisie. 

b) Urgenţă Clasa B (urgenţă pe amplasament) - este acea în care persistă sau se agravează 

condiţiile de la urgenţa locală şi în consecinţă afectează /pot afecta şi alte instalaţii sau zone din 

amplasament și eventual zone restrânse din exterior. În cadrul acestei urgenţe sunt incluse 

următoarele situaţii:  

- un accident care implică intervenţia forţelor de intervenţie disponibile din amplasament;  

- rezolvarea situaţiei poate solicita intervenţia unor forţe (resurse) externe;  

- accidentul se presupune că nu are efecte în afara gardului obiectivului, sau posibile efecte 

limitate în exterior (pe zone foarte mici);  

- oprirea parţială sau generală a activităţii pe amplasament poate fi necesară;  

- vizitatorii şi personalul neimplicat în intervenţie trebuie să părăsească locurile în care-şi 

desfăşoară activitatea şi să se regrupeze în locurile de adunare (locuri sigure);  

Exemple: 

 - incendii limitate care pot fi controlate prin forţele şi mijloacele existente şi nu se extind;  

- explozii şi incendii care nu produc efecte în alte zone din instalaţie;  

- scurgeri de produse care sunt reţinute în cuvele de retenţie şi nu produc incendii.  

c) Urgenţă Clasa C (urgenţă în afara amplasamentului) - este un incident sever care 

implică sau poate implica o mare parte din amplasament şi afectează / poate afecta populaţia şi 

mediul din exteriorul amplasamentului. În cadrul acestei urgenţe sunt incluse următoarele situaţii:  

- întregul personal de intervenţie de pe amplasament este implicat în managementul 

urgenţei;  

- accidentul are efecte sigure în exteriorul amplasamentului pe suprafeţe extinse; incidentul 

necesită intervenţia unor forţe (mijloace) externe;  

- este necesară oprirea activităţii pe întregul amplasament;  

- personalul neimplicat în managementul urgenţei trebuie evacuat, iar în caz de dezvoltare 

necontrolată a accidentului este necesară evacuarea generală;  

- autorităţile locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate pentru a lua măsuri de 

protecţie a populaţiei şi mediului;  
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Exemple: 

 - incendii majore în care sunt implicate mai multe rezervoare şi zone extinse a căror 

evoluţie nu poate fi controlată prin forţe proprii;  

- scurgeri masive de substanţe periculoase care ies din obiectiv şi poluează aerul pe zone 

extinse. 
 

Clasificarea scenariilor accidentale 

Tabel - Clasificarea în funcție de substanțele periculoase 

Nr. 

crt.  
Tipologia scenariilor Numărul total al scenariilor 

Numărul scenariilor 

care ies din 

amplasament* 

1. Incendii  6 / 1, 2, 7.2, 8, 9, 11.2 - 

2. Explozii 3 / 3, 13.1, 13.2 1/ S3 

3. Dispersii toxice 9 / 4, 5.a, 5.b, 5.c, 6, 7.1, 10, 11.1, 12 - 

Tabel - Clasificarea în funcție de sursele de risc 

Nr. 

crt.  

Centrul de risc in 

stabiliment 
Număr total de scenarii 

Numărul 

scenariilor care 

ies din 

amplasament* 

1. Instalația de fabricare 

formaldehidă 

3 / 10, 13.1, 13.2 
S10- Emisie de gaze neepurate din instalația de 

fabricare a formaldehidei ca urmare a 

avariei/nefuncționării reactorului de epurare 

gaze (post combustie)(10a,10b) 
S13- Explozie la reactoarele de oxidare a 

metanolului la instalația de fabricare 

formaldehidă de 40.000 to/an, și dispersia 

gazelor rezultate (explozie mecanică fără 

aprindere) - cu dispersie de formaldehidă/ cu 

dispersie de metanol(13.1, 13.2) 

- 

2. Rezervoare de metanol   3 /  
S1-Incendiu în interiorul unui rezervor de 

metanol 

S2-Incendiu în cuva de retenție a rezervorului de 

metanol 

S3-Explozie în interiorul rezervorului de 

metanol 

1/S3 

3. Rezervoare de 

formaldehidă   

3/ 5.a, 5.b, 5.c  
S5 - Avarie la un rezervor de formaldehidă 
(T=20˚C, T=37.7˚C , T=10˚C) 

- 

4. Conducta de alimentare cu 

metanol la instalația 

formaldehidă  

2 / 7.1, 7.2 
S7- Scurgere de metanol din conducta de 

alimentare a instalației de fabricare a 

formaldehidei-dispersie toxică și incendiu (7.1 a 

și b,7.2) 

- 

5. Conducta de formaldehidă 

de la instalație de 

fabricație, la rezervoare 

1/ 4 
S4 - Avarierea unei conducte de formaldehidă 

de la instalația de fabricare a formaldehidei 

existentă (40.000 to) la rezervoarele de 

formaldehidă           ( 4a, 4b) 

- 

6. Conducta de formaldehidă 1 / 6 - 
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Nr. 

crt.  

Centrul de risc in 

stabiliment 
Număr total de scenarii 

Numărul 

scenariilor care 

ies din 

amplasament* 

de la rezervoare la instalația 

de fabricare rășini 

S6 - Avarierea unei conducte de formaldehidă 

de la rezervoare la instalația de fabricare rășini      

(6a, 6b) 

7. Rezervorul de motorină I 1 / 8 
S8- Incendiu la rezervor de motorină 

- 

8. Zona de parcare cisterne 

metanol 

1 / 9 
S9 - Incendiu la o cisterna CF cu metanol aflată 

în zona de parcare 

- 

9. Conducte de alimentare cu 

metanol a instalației de 

fabricare formaldehidă 

aparținând  SC 

KRONOCHEM SEBEȘ 

SRL   

2 / 11.1, 11.2 
S11- Scurgere din conducta de metanol care 

alimentează instalația de formaldehidă 

aparținând S.C. KRONOCHEM SEBEȘ S.R.L. 

– dispersie toxică și incendiu(11.1a, 11.1b, 11.2) 

 

10. Conducta de formaldehidă 

de la instalația de fabricare 

formaldehidă aparținând 

SC KRONOCHEM SEBEȘ 

SRL  la rezervoare 

1 / 12 
S12 - Scurgere de formaldehidă din conducta de 

formaldehidă de la instalația de fabricare 

formaldehidă aparținând S.C. KRONOCHEM 

SEBES S.R.L. la rezervoarele de formaldehidă - 

dispersie toxică (12 a, 12b) 

- 

 

Tabel  Clasificarea în funcție de substanțele periculoase implicate 

Nr. 

crt.  

Substanțe periculoase 

implicate 
Nr. total de scenarii 

Numărul scenariilor 

care ies din 

amplasament* 

1. Inflamabile, explozive 9 /1, 2, 3, 7.2, 8, 9, 11.2, 13.1, 

13.2 

1 / S3 

2. Periculoase pentru mediu - - 

3. Toxice 9 / 4, 5.a, 5.b, 5.c, 6, 7.1, 10, 

11.1, 12 

- 

Nota: * Scenariile 11.1 a și b, 11.2, 12 a și b pot afecta obiectivul S.C. KRONOCHEM SEBEȘ 

S.R.L. dacă scurgerea de metanol din conducta ce alimentează instalația are loc în imediata 

apropiere a acesteia, respectiv dacă scurgerea de formaldehidă din conducta ce alimentează 

instalația are loc în imediata apropiere a acesteia. 

Scenariile 11 și 12 nu ies din amplasamentul Kronospan. 

 

CAPITOLUL 7 

  

 

NOTIFICAREA,  ÎNŞTIINŢAREA ŞI ALARMAREA 
 

 

Informarea autorităţilor 

În conformitate cu prevederile articolului 16 din Legea nr. 59/2016 SC 
KRONOSPAN SEBEŞ SA,  are obligația să ia următoarele măsuri: 

a) informează  imediat ISU Alba privind producerea accidentului; 
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b)  să ofere ISU Alba, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu de 
două ore de la producerea accidentului, următoarele informații referitoare la: 
circumstanţele accidentului, substanţele periculoase implicate, datele disponibile pentru 
evaluarea efectelor accidentului asupra sănătăţii umane, asupra mediului şi proprietății 
și măsurile de urgenţă adoptate; 

c) să informeze autoritățile competente: CJ Alba al GNM și APM Alba cu privire la 
măsurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu şi lung ale 
accidentului şi pentru a preveni repetarea unui astfel de accident; 

d)  să actualizeze informaţiile furnizate, dacă cercetările ulterioare  fac cunoscute 
date suplimentare care modifică informaţiile iniţiale sau concluziile stabilite.  

Informarea autorităţilor despre producerea oricărei situaţii de urgenţă pe amplasament 

se va face imediat, telefonic, la numărul de urgenţă 112 . 

Informaţiile obligatorii care se vor transmite de către dispecerul de serviciu în cazul unui 

eveniment care implică substanţe periculoase sunt: 

a. Tipul de urgenţă pe amplasament şi noxa degajată: 

o Exemplu: Urgenţă de tip C,  Varianta I; 

b. Locul degajării noxei sau exploziei 

o Exemplu: rezervorul, Secţia; 

c. Direcţia şi viteza vântului 

o Exemplu: vânt din direcţia S,  cu 2 m/s; 

d. Cantitatea aproximativă de substanţă eliberată 

o Exemplu: 300 tone sau 50% din cantitatea de formaldehidă; 

e. Zonele (sectoarele,  localităţile) probabil afectate sau ameninţate de norul toxic 

o Exemplu: localitatea SEBEŞ, cartierul Kogălnicenu; 

f. Formula de încheiere a comunicării,  cine transmite: 

o Exemplu: „Luaţi măsuri de anunţare a populaţiei, a regulilor de 

comportare, introducerea semnalului ALARMĂ CHIMICĂ în zonă. 

Transmite: dispecerul de serviciu la PLATFORMA INDUSTRIALĂ 

KRONOSPAN SEBEŞ ”. 

Comunicarea se înregistrează pe casetă audio de către dispecerul de serviciu al 

PLATFORMEI INDUSTRIALE KRONOSPAN SEBEŞ, aceasta constituind probă la 

reconstituirea evenimentului produs. 

 

Notificarea accidentului major 

 

În cazul în care situaţia de urgenţă îndeplineşte criteriile de notificare a unui accident 

major, specificate în Anexa nr. 7 din Legea nr. 59/2016, operatorul economic va elabora, în 

termen de maxim două ore de la producerea evenimentului, un document denumit în continuare 

notificare. Acest document trebuie să, respecte procedurile de notificare a activităţilor care 

prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

şi respectiv, a accidentelor majore produse, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, 

pădurilor, apelor şi mediului nr. 1084/2003. 

Se va notifica orice accident sau avarie considerată ca prezentând un interes tehnic 

special pentru prevenirea accidentelor majore şi pentru limitarea consecinţelor acestora. 

 

Evaluarea accidentului 

Evaluarea unui accident sau a unei avarii, precum şi clasificarea evenimentului ca 

accident major, se face pe baza următoarelor criterii: 

- prezenţa substanţelor periculoase - orice incendiu sau explozie ori eliberare accidentală 

a unei substanţe periculoase implicând o cantitate de cel puţin 5% din cantitatea relevantă 

stabilită în coloana 3 din anexa nr. 1 din Legea nr. 59/2016; 
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- vătămarea persoanelor sau daune asupra proprietăţii - un accident care implică direct 

o substanţă periculoasă şi care duce la unul dintre evenimentele următoare: 

a. un deces; 

b. rănirea a 6 persoane din interiorul obiectivului şi spitalizarea acestora pentru cel 

puţin 24 de ore; 

c. spitalizarea unei persoane din afara obiectivului pentru cel puţin 24 de ore; 

d. producerea de daune asupra unei/unor locuinţe din afara obiectivului care să o/le 

facă inutilizabilă(e) ca rezultat al accidentului; 

e. evacuarea sau adăpostirea unor persoane pentru mai mult de două ore (persoane x 

ore): valoarea calculată trebuie să fie de cel puţin 500; 

f. întreruperea serviciilor de furnizare a apei potabile, electricităţii, gazului sau de 

telecomunicaţii pentru mai mult de două ore (persoane x ore): valoarea calculată 

trebuie să fie de cel puţin 1.000. 

- producerea de efecte nocive imediate asupra mediului: 

a. daune permanente sau pe termen lung asupra habitatelor terestre: 

- 0,5 ha sau mai mult dintr-un habitat cu valoare ecologică sau de conservare, 

protejat prin lege; 

- 10 ha sau mai multe hectare dintr-un habitat mai extins, incluzând teren 

agricol; 

b. daune semnificative sau pe termen lung asupra habitatelor de apă curgătoare sau 

marine: 

- 10 km sau mai mult dintr-un râu sau canal; 

- 1 ha sau mai mult dintr-un lac sau iaz; 

- 2 ha sau mai mult dintr-o deltă; 

- 2 ha sau mai mult dintr-o zonă de coastă sau interior de mare; 

c. daune semnificative aduse unui acvifer sau apelor subterane: 

- 1 ha sau mai mult. 

- producerea de daune asupra proprietăţii: 

a. daune aduse proprietăţii în cadrul amplasamentului de cel puţin 2 milioane euro; 

b. daune aduse proprietăţii în afara amplasamentului în valoare de cel puţin 0,5 

milioane euro. 

- producerea de daune transfrontieră - orice accident care implică în mod direct o 

substanţă periculoasă care determină efecte în afara teritoriului naţional. 

Titularul activităţii cu potenţial pericol de producere a unor accidente majore 

în care sunt implicate substanţe periculoase este obligat să păstreze un exemplar 

original al notificării transmise autorităţilor competente de la nivel județean. De 

asemenea, se recomandă stocarea acestui document şi pe suport magnetic. 
 

 

 

Înştiinţarea şi alarmarea 

Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi a salariaţilor se execută cu scopul avertizării acestora 

asupra pericolului, în vederea realizării măsurilor de protecţie. Vor fi înştiinţaţi şi alarmaţi, de 

asemenea, toţi operatorii economici din zona posibil a fi afectată de accidentul major. Acest lucru 

va fi posibil prin colaborarea coordonatorului situaţiei de urgenţă al operatorului economic cu 

autorităţile teritoriale: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, autorităţi publice locale. 

Înştiinţarea şi alarmarea  se realizează pe baza aprobării preşedintelui Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea şefului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Unirea” al Judeţului Alba. 
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Înştiinţarea se realizează în trepte de urgenţă, în funcţie de distanţa până la locul 

accidentului major.  

Mesajul transmis de operatorul economic autorităţilor competente cuprinde informaţii 

privind: locul, momentul producerii şi amploarea accidentului major, natura substanţei toxice 

industriale implicate în accident, dacă este cazul, viteza de deplasare a norului toxic, şi alte date 

necesare evaluării situaţiei produse şi asigurării protecţiei. Mai departe, Comitetul Judeţean Alba 

pentru Situaţii de Urgenţă, prin Centrul Operaţional Judeţean al Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba, dispune transmiterea acestor informaţii către autorităţile 

publice locale şi instituţiile cu atribuţii în managementul situaţiei de urgenţă produse. 

Răspunderea privind evaluarea consecinţelor oricărui eveniment/incident/accident produs 

pe amplasamentul operatorului economic, a efectelor care pot fi eventual generate în afara 

amplasamentului, clasificarea evenimentului ca fiind un accident major sau nu, precum şi 

pentru transmiterea informărilor şi notificărilor în volum complet şi la termenele precizate 

de actele normative în vigoare, îi revine în totalitate titularului de activitate. 

Alarmarea  

Alarmarea în cazul producerii unui accident major pe SC KRONOSPAN SEBEŞ SA, se 

realizează prin două sirene electrice, una situată pe fabrica MDF şi cealaltă pe Staţia de pompe 

antiincendiu. Există sisteme de semnalizare acustică şi vizuală în toate cabinele de comandă de pe 

fluxurile tehnologice. 

Prin sistemele de înştiinţare şi alarmare, după declanşarea semnalului „ALARMĂ LA 

DEZASTRE”, se comunică salariaţilor şi populaţiei informaţii suplimentare privind regulile de 

comportare, modul de realizare a măsurilor de protecţie, durata de acţiune a unui eventual nor 

toxic (persistenţa) şi alte măsuri ce trebuie aplicate după trecerea pericolului. 

Responsabilităţi ale reprezentanţilor autorităţilor publice 

În conformitate cu prevederile articolului 16, alin. (2) din Legea nr. 59/2016, 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului  Alba, la primirea informațiilor 

furnizate de către SC KRONOSPAN SEBEŞ SA despre producerea unui accident major, 

informează toate celelalte autorități competente: CJ Alba al GNM și APM Alba.  

Reprezentanţii ISU Alba, CJ Alba al GNM și APM Alba au obligaţia de a valida 

conţinutul notificării şi de a comunica titularului activităţii respective observaţii cu privire la 

corectitudinea sau incorectitudinea acesteia. 

În conformitate cu prevederile articolului 17, alin. (1) din Legea nr. 59/2016,  în urma 

producerii unui accident major la SC KRONOSPAN SEBEŞ SA, autoritățile competente de la 

nivel județean - ISU Alba, CJ Alba al GNM și APM Alba au următoarele obligații: 

a)să se asigure că s-au luat toate măsurile urgente, care s-ar putea dovedi necesare, pe termen 

mediu sau lung, de către titularul activităţii; 

b)să colecteze, prin inspecţie, investigație sau prin alte mijloace adecvate, informaţiile necesare 

pentru o analiză completă a aspectelor tehnice, organizatorice şi manageriale ale accidentului 

major; 

c)să se asigure că operatorul a luat toate măsurile necesare de remediere; 

d)să facă recomandări cu privire la măsurile  preventive viitoare; 

 e)să informeze persoanele care ar putea fi afectate cu privire la accidentul care a avut loc și la 

măsurile luate pentru atenuarea acestuia; 

f)să informeze în cel mai scurt timp autoritățile competente de la nivel central: IGSU, ANPM și 

GNM, cu privire la producerea accidentului. 

Titularul activităţii este obligat să păstreze un exemplar original al notificării transmise 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba şi Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Alba .  De asemenea, se recomandă stocarea acestui document şi pe suport magnetic. 

 

         Tipuri de mesaje transmise către populaţie în situaţii de urgenţă: 
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                      Anunţul SC KRONOSPAN SEBEŞ SA, 

 

În jurul orei ....., la SC KRONOSPAN SEBEŞ SA, s-a produs un accident chimic major. 

A fost declanşată alarma la dezastre. 

Nu există un pericol deosebit pentru municipiul Sebeş. 

Zona cartierului Kogălniceanu este zona cea mai afectată, dar nu în aşa măsură încât să 

poată apărea mortalitate sau situaţii grave. 

Indicaţii referitoare la modul de comportare: 

- refugiaţi-vă urgent în interiorul unei clădiri; 

- închideţi uşile şi ferestrele; 

- decuplaţi instalaţiile de aer condiţionat şi cele de aerisire; 

- anunţaţi vecinii, în mod special pe cei cu probleme auditive, ajutaţi invalizii; 

- utilizaţi telefonul numai în cazuri de urgenţă; 

- anunţaţi medicul în caz că suferiţi iritare a ochilor, căilor respiratorii sau pielii; 

           -ascultaţi în continuare anunţurile noastre, vă vom ţine la curent cu ultimele evoluţii ale 

situaţiei create. 

 

      Anunţul  CJSU, care va fi transmis prin posturile locale de radio şi Tv  

În jurul orei ....., la SC KRONOSPAN SEBEŞ SA s-a produs un accident chimic major, 

care a avut drept urmare o eliberare de .... 

Se recomandă populaţiei afectate să se refugieze urgent în interiorul unei clădiri, să 

închidă uşile şi ferestrele, să decupleze instalaţiile de aer condiţionat şi cele de aerisire, să anunţe 

vecinii, în mod special pe cei cu probleme auditive şi să ajute invalizii. 

 

       Anunţul  CLSU, care va fi transmis prin posturile locale de radio şi Tv sau prin 

intermediul echipajelor de poliţie, folosind staţiile mobile. 

 În jurul orei ....., la SC KRONOSPAN SEBEŞ SA. s-a produs un accident chimic 

major, care a avut drept urmare o eliberare de amoniac. S-a introdus semnalul  „Alarmă la 

dezastre” . 

Se recomandă populaţiei să se refugieze urgent în interiorul unei clădiri, să închidă uşile şi 

ferestrele, să decupleze instalaţiile de aer condiţionat şi cele de aerisire, să anunţe vecinii, în mod 

special pe cei cu probleme auditive şi să ajute invalizii. 

Ascultaţi în continuare comunicatele noastre, vom reveni cu informaţii. 

 

 

      Anunţul CLSU referitor la remedierea situaţiei 

CLSU vă informează: 

 Accidentul chimic anunţat, produs la SC KRONOSPAN SEBEŞ SA a fost remediat. 

Sănătatea nu mai este pusă în pericol. Modul de comportare recomandat nu mai este necesar. 

 

    Notificarea transmisă de către SC KRONOSPAN SEBEŞ SA, către autorităţile 

competente, în maxim 2 ore 

NOTIFICARE 

a accidentului major produs la data de .......... 

 

 1.Elemente de identificare a unităţii economice: 

    a) denumirea unităţii economice; 

    b) adresa completă a unităţii economice; 

    c) numele sau denumirea comercială a titularului activităţii; 

    d) sediul social al titularului activităţii, inclusiv adresa completă a acestuia; 
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    e) numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează unitatea economică; 

    f) profilul de activitate. 

  2. Caracterizarea accidentului în funcţie de criteriile prevăzute in procedură. 

  3. Circumstanţele accidentului: 

    - locul în care s-a produs accidentul (instalaţie, echipament de proces, sistem de stocare, sistem 

de compresie, conducte etc.); 

    - modul de operare în momentul producerii accidentului; 

    - condiţiile meteorologice în timpul producerii accidentului (viteza şi direcţia vântului, clasa de 

stabilitate, temperatura şi umiditatea aerului, presiunea atmosferică); 

    - tipul accidentului (incendiu, explozie, evacuare toxică etc.); 

    - cauza accidentului (cauza imediată); 

    - substanţele periculoase implicate; 

    - cantităţile de substanţe periculoase implicate în accident; dacă nu sunt disponibile informaţii 

precise, pot fi inserate estimări de tipul: 

        - mai puţin de X tone; 

        - între X şi Y tone; 

        - mai mult de Y tone. 

   4.  Felul notificării: 

    - prima notificare; 

    - completări şi corectări; 

    - notificare finală. 

   5. Consecinţele accidentului 

    Evaluarea efectelor asupra: 

    - persoanelor din interiorul şi exteriorul obiectivului; 

    - bunurilor imobiliare din interiorul şi exteriorul obiectivului; 

    - factorilor de mediu: apa de suprafaţă, apa subterană, aer şi sol. 

   6. Măsuri de atenuare a efectelor accidentului major în interiorul amplasamentului: 

    - măsuri de intervenţie şi de remediere de primă urgenţă adoptate; 

    - măsuri de minimizare a efectelor asupra activităţilor care nu au fost direct afectate; 

    - măsuri de intervenţie şi/sau de remediere necesare pe termen mediu şi lung (măsuri necesare 

în scopul asigurării unei restaurări rapide şi corespunzătoare a zonelor afectate, o dată cu 

terminarea urgenţei); 

    - măsuri de prevenire a producerii unor accidente similare; 

    - planificarea timpului pentru implementarea măsurilor. 

   7. Data întocmirii notificării 

          - notificarea a fost întocmită la data de ......... 

   8. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea: 

- numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit notificarea; 

- semnătura persoanei care a întocmit notificarea; 

- ştampila unităţii economice. 

 

CAPITOLUL 8 

 

DECLARAREA ŞI INTRODUCEREA  STĂRII DE ALERTĂ 

 

 

În cazul urgenţelor în afara amplasamentului (urgenţe Clasa C), Comitetele locale declară, 

cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale. 

Pe baza rapoartelor primite de la managerul SC Kronospan Sebeş SA în funcţie de 

pericolul sau amploarea efectelor produse de accident, dispecerul din I.S.U.J. Alba declanşează 

mecanismul de reacţie, prin iniţierea acţiunilor din planul de intervenţie şi a planurilor de 
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cooperare cu alte structuri.   

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă declară, cu acordul Ministrului Afacerilor 

Interne, starea de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propune 

instituirea stării de urgenţă. 

Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituţia 

României, republicată, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăţi fundamentale 

referitoare, după caz, la libera circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forţate, 

dreptul de proprietate privată ori la protecţia socială a muncii, aflate în strânsă relaţie de 

cauzalitate cu situaţia produsă şi cu modalităţile specifice de gestionare a acesteia. 

Măsurile de restrângere a exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi prevăzute la 

aliniatul de mai sus trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplică cu 

respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege. 

Starea de alertă este introdusă de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al 

Judeţului Alba şi este transmisă, prin Centrul Operaţional Judeţean Alba, către toate instituţiile, 

operatorii economici şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din zona posibil a fi afectată de 

accidentul produs. 

Declararea stării de alertă în cazul situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean se publică în 

Monitorul Oficial al autorităţii administrativ-teritoriale respective. 

Conducerea operatorului economic are obligaţia să clasifice urgenţa şi să notifice imediat orice 

eveniment de tipul URGENŢEI EXTERNE, în conformitate cu documentele pentru urgenţă. De 

asemenea, conducerea operatorului economic are responsabilitatea de a asigura existenţa tuturor 

resurselor necesare pentru a răspunde eficient în eventualitatea producerii unei situaţii de urgenţă. 

Prin personalul de răspuns la urgenţă şi prin personalul de sprijin se vor întreprinde toate măsurile 

necesare pentru limitarea consecinţelor unui posibil accident 
 

 

CAPITOLUL 9 

 

 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ACŢIUNILOR DE INTERVENŢIE 
 

1. INSTITUŢIA PREFECTULUI ALBA 

- primeşte notificarea despre accidentul chimic de la SC KRONOSPAN SEBEȘ SA; 

- ofiţerul de serviciu informează conducerea instituției despre eveniment; 

- informează mass - media asupra organizării conferinţelor de presă; 

- raportează evenimentele la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență despre 

evenimentele produse; 

- instituie prin prefect „Starea de alertă” şi „sfârşitul stării de alertă” 

- organizează centrul de presă; 

- organizează conferinţele de presă pe timpul şi după terminarea situaţiei de urgenţă prin 

purtătorul de cuvânt; 

- prezintă membrilor CJSU datele preliminarii despre accident; 

- primeşte propunerile membrilor CJSU pentru intervenţie şi ia hotărârea de intervenţie; 

- primeşte rapoarte despre stadiul limitării şi înlăturării consecinţelor accidentului şi 

transmite dispoziţii; 

- transmite comunicate către populaţie privind regulile de comportare; 

- monitorizează restabilirea stării de normalitate 

- evaluează consecinţele accidentului în vederea acordării de ajutoare si despăgubiri 

financiare pentru populație, agenți economici, instituții și unități administrativ-teritoriale 

afectate. 
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2. INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI ALBA 

- primeşte informarea prin telefon la dispecerat şi ulterior prin fax notificarea despre 

eveniment de la dispecerul pe SC KRONOSPAN SEBEȘ SA; 

-  la primirea informării este anunţat şeful ISUJ Alba și prefectul județului Alba; 

- alertează forțele de intervenție din subordine; 

- alertează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Sebeș; 

- pune în aplicare procedurile de activare ale CJCCI ; 

- la ordinul prefectului transmite instituirea stării de alertă la CLSU Sebeș; 

- desfășoară acțiuni de intervenție în funcție de situația de urgență; 

- solicită, la nevoie, declanșarea Planului roșu de intervenție; 

- solicită, la nevoie, sprijinul grupărilor operative din inspectoratele pentru situații de urgență 

limitrofe; 

- asigură transmiterea datelor către CJSU și eșaloanele superioare; 

- după ajungerea în zonele afectate, forțele de intervenție acționează pentru: 

 localizarea și lichidarea incendiului, limitarea efectelor accidentului major; 

 împiedicarea deplasării norului toxic (perdea de apă) pe direcția de extindere, precum 

și inundarea suprafețelor de răspândire cu substanțe toxice în vederea neutralizării; 

 accordistență tehnică de specialitate pentru prevenirea apariției altor incendii; 

 transmite rapoarte operative despre evoluția evenimentului la ofițerul de serviciu al 

ISU; 

 căutarea – salvarea persoanelor; 

 acordarea asistenței medicale de urgență cu ajutorul echipajelor SMURD; 

 efectuarea decontaminării și depoluării; 

 personalul de intervenție va fi dotat cu echipament corespunzător intervenției, în raion 

nu se intră fără aparat de respirație autonom; 

 la nevoie, în funcție de numărul victimelor se instalează punctul medical avansat tip 1; 

- verifică alarmarea populației de către CLSU Sebeș; 

- anunță populația despre eveniment și transmite reguli de comportare prin mijloacele avute la 

dispoziție și mass- media locală; 

- solicită, la nevoie, sprijinul autospecialei și echipajului CBRN de la ISU Sibiu și sprijinul ISU 

Hunedoara; 

- coordoneză forțele de cooperare  sosite în spijin pe timpul acțiunilor de intervenție. 

 

3. CLSU  SEBEŞ 

- primeşte înştiinţarea privind accidentul chimic produs la S.C.KRONOSPAN SEBEŞ S.A;  

- alarmează COAT şi SVSU; 

- introduce semnalul de alarmă la dezastre în zonele de planificare la urgenţă din cadrul 

localităţii; 

- organizează conferinţe de presă pe timpul şi după terminarea acţiunilor de intervenţie; 

- alarmează echipele specializate (înştiinţare-alarmare, cercetare NBC, deblocare-salvare, 

sanitare, protecţie NBC) şi urmăreşte ajungerea lor în zonele de planificare la urgenţă; 

- echipele execută actvităţi conform procedurilor de intervenţie : 

 - cercetare:  
- execută cercetarea pentru stabilirea gradului de contaminare; 

- stabileşte direcţia vântului şi  viteza acestuia; 

- delimitează şi marchează zonele  afectate şi  estimează numărul persoanelor afectate; 

- cercetează în amănunţime zonele afectate (clădiri, zone verzi, centre vulnerabile, etc.) 

identificând și  evacuând de urgență  persoanele  afectate. Aceste persoane  vor fi preluatre de  

echipele sanitare 

- înştiinţare-alarmare:  
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- la ordinul preşedintelui CLSU, introduce semnalul de „Alarmă la dezastre” în municipiul Sebeş; 

- transmite mesaje către populaţie, care vor cuprinde informatii privind: locul, amploarea 

incidentului, direcția  și  viteza de deplasare a norului toxic, precum şi măsuri de protecţie, 

folosind posturile locale de radio şi Tv, precum şi staţiile mobile ale poliţiei; 

- la ordinul preşedintelui CLSU, introduce semnalul de „Încetarea alarmei” în municipiul Sebeş; 

- deblocare-salvare: 

- membrii echipei se dotează cu  echipamentul de protecție și de intervenție necesar și se 

deplasează în zonele afectate; 

- actionează în zonele afectate pentru identificarea si deblocarea persoanelor surprinse sau rămase 

captive în zone  blocate.  

- protecţie NBC 

- membrii echipei se doteaza cu echipamentul de protectie si  de interventie  necesar si  se 

deplasează la locul  incidentului; 

- recoltează probe de aer, apa, sol pentru a determina gradul de poluare in vederea stabilirii 

masurilor de reducere / anihilare a acțiunii contaminaților; 

- în cazul identificării  de zone contaminate, la  delimitarea  şi  marcarea  acestora precum şi la  

instituirea de interdicţii de penetrare în aceste zone până la finalizarea decontaminării.  

- sanitar 

- asigură asistenţa medicală de urgenţă prin echipele sanitare. 

 

4.DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

-    primeşte notificarea asupra evenimentului produs; 

- planificarea si pregătirea resurselor și serviciilor pentru interventie operativă; 

- coordonează triajul medical cu echipele specializate ale Serviciului de Ambulanță Sebeş și 

SMURD; 

- acordarea asistenței medicale de urgență; 

-  ia măsuri pentru asigurarea de medicamente și instrumentar medical la locul intervenției 

și la UPU Alba ( Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean); 

-  asigură masuri profilactice pe timpul evenimentelor și ulterior; 

- stabilirea dimensiunilor si caracteristicilor zonelor de contaminate; 

- supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sănătății și 

monitorizarea stării de sănătate a populației prin serviciul epidemiologic; 

- evaluarea efectelor negative ale stărilor potențial generatoare de situații de urgență; 

- pregătește și la nevoie declanșează Planul alba la nivelul Spitalului Municipal Sebeș și 

Spitalului Județean Alba; 

- coordonează forţele medicale de pe teritoriul judeţului Alba. 

 

5. SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SEBEŞ 

- primeşte mesajul de producere a accidentului de la SC KRONOSPAN SEBEŞ SA; 

- alarmează şi deplasează la locul intervenţiei echipaje în funcție de amploarea 

evenimentului; 

- asigură coordonarea acțiunilor de triaj și acordarea de prim ajutor medical în Punctul 

medical avansat; 

- acordă primul-ajutor răniţilor şi intoxicaţilor; 

- transportă victimele la spital; 

- participă la evacuarea răniţilor (intoxicaţilor). 

6. SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ ȘI SPITALUL JUDEȚEAN ALBA ( UPU, SMURD) 

- pregăteşte spaţiile pentru primirea răniţilor şi intoxicaţilor (alertează secţiile de 

specialitate că este posibil să primească răniţi şi intoxicaţi și  acordă asistenţă de 

specialitate victimelor); 

- execută teste de laborator şi investigaţii amănunţite asupra stării de sănătate a victimelor; 
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- organizează,  la nevoie,  în teren,  puncte de acordare a primului ajutor; 

- pun în aplicare, la nevoie, Planul Alb. 

 

7. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA 
      - stabilirea și comunicarea, prin efectivele aflate în serviciu, a primelor date și informații 

privind        efectele situației de protecție civilă produsă; 

- stabilirea și comunicarea căilor de acces în zona afectată care pot fi utilizate de structurile 

specializate de intervenție; 

- aplicarea măsurilor de interzicere a circulației în zonele afectate și dirijarea acesteia pe alte rute; 

- izolarea preliminară a zonei afectate și devierea circulației autovehiculelor și persoanelor, în 

scopul diminuării pierderilor complementare; 

- participarea la identificarea victimelor și stabilirea situației persoanelor dispărute; 

- în colaborare cu autoritățile locale informează aparținătorii despre persoanele decedate. 
 

8. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ALBA 

- primeşte înştiinţarea despre producerea accidentului chimic;  

- raportează eşalonului superior; 

-  

sprijină poliţia pentru interzicerea accesului în zonă a cetăţenilor şi autovehiculelor; 

- sprijină Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Alba  în înştiinţarea 

populaţiei din zonele de planificare la urgenţă, privind măsurile de protecţie; 

- urmăreşte respectarea liniştii şi ordinii publice în zonă; 

- asigură paza şi ordinea publică; 

- asigură dublarea punctelor de oprire a circulaţiei organizate de poliţie; 

 

9. AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

- primeşte înştiinţarea despre producerea accidentului chimic; 

- deplasează în zonă o echipă; 

- stabileşte perimetrele de securitate împreună cu celelalte autorităţi implicate;  

- stabileşte priorităţile pentru monitorizarea gradului de contaminare a factorilor de 

mediu; 

- supraveghează gradul de contaminare în perimetrul zonelor de planificare la urgenţă; 

- centralizează datele privind contaminarea zonelor afectate; 

- monitorizează factorii de mediu; 

- evaluează efectele negative ale stărilor generatoare de situaţii de urgenţă;  

- stabileşte priorităţile pentru efectuarea decontaminării şi depoluării 

- execută cercetarea chimică şi prelevează probe. 

 

   10.GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISARIATUL JUDEŢEAN ALBA 

- primeşte înştiinţarea despre producerea accidentului chimic; 

- deplasează în zonă o echipă; 

- stabileşte perimetrele de securitate împreună cu celelalte autorităţi implicate; 

- stabileşte priorităţile pentru monitorizarea gradului de contaminare a factorilor de mediu; 

- supraveghează gradul de contaminare în perimetrul zonelor de planificare la urgenţă; 

- centralizează datele privind contaminarea zonelor afectate; 

- monitorizează factorii de mediu; 

-    evaluează efectele negative ale stărilor generatoare de situaţii de urgenţă; 

-    stabileşte priorităţile pentru efectuarea decontăminării şi depoluării. 

 

  11.SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA 

- primeşte înştiinţarea despre producerea accidentului chimic; 
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-    pregăteşte resursele şi echipele pentru intervenţia operativă; 

            -    deplasează în zonă o echipă; 

            -    evaluează efectele negative ale accicentului chimic produs; 

            -    monitorizează calitatea apei; 

            -    supraveghează gradul de contaminare a cursurilor şi surselor de apă; 

            -    stabileşte priorităţilor pentru decontaminare şi depoluare; 

      -    recomandă regimul de utilizare al apei; 

Raportarea datelor din teren se va executa de către fiecare dintre forţele participante la 

intervenţie către Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta  şi şefii nemijlociţi ai acestor forţe. 

Cooperarea cu alte structuri, în afara celor participante la intervenţie se va realiza pe baza 

analizei situaţiei şi a deciziei managerului urgenţei. 

 

Sinteză cu forţelor şi mijloacele de intervenţie 

 

Nr. 

crt. 
Structura Resurse disponibile 

1.  

Instituţia Prefectului Judeţului Alba 

CJSU Alba 

- 2-5 persoane  

-1-2 autoturisme 

- mijloace de protecţie individuală  

- mijloace de comunicații 

2.  CLSU Sebeş/SVSU Sebeș 

- 12 persoane 

- 1 autospecială de stins incendii 

- 2 autoturisme de teren 

- mijloace de protecţie individuală 

3.  Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă                

„Unirea” al Judeţului Alba 

 

- grupa operativă și specialiști 5-10 

persoane 

- mijloace de comunicații/stații radio 

din dotare 

- aparatură de cercetare chimică 

(detector multigaz) 

- 3-5 mijloace de transport 

- mijloace de protecţie individuală și 

de intervenție din dotare 

4.  Detaşamentul de pompieri Alba Iulia - 1 A5003 – autospecială complexă 

de intervenție cu apă și spumă 

- 1 A2003 – autospecială cu apă și 

spumă cu  modul de descarcerare 

- 1 Autoscară mecanică 

- 2 Ambulanțe SMURD B2 

- 1 Ambulanță SMURD C1 

- 1 autospecială de descarcerare  

- 19 persoane 

- mijloace de comunicații/stații radio 

din dotare 

- mijloace de protecţie individuală și 

de intervenție din dotare 
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Nr. 

crt. 
Structura Resurse disponibile 

5.  Garda de Intervenție Sebeș - 1 A2003 – autospecială cu apă și 

spumă cu  modul de descarcerare cu 

3 persoane 

- 1 Ambulanță SMURD B2 

- 1 Autospecială de descarcerare cu 

3 persoane 

- mijloace de comunicații/stații radio 

din dotare 

- mijloace de protecţie individuală și 

de intervenție din dotare 

6.  Detașamentul de pompieri Aiud - 1 autospecială cu apă și spumă cu 

modul de descarcerare și prim ajutor 

- 1 autospecială de lucru cu apă și 

spumă 

- 1 ambulanță SMURD 

- 1 autospecială de primă intervenție 

- 1 autocamion de intervenție și 1 

motopompă 

- 20-30 de persoane 

- mijloace de comunicații 

- mijloace de protecţie și intervenție 

7.  Garda de Intervenție Blaj - 1 autospecială de lucru cu apă și 

spumă 

- 1 ambulanță SMURD 

- 10-20 de persoane 

8.  

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba - 2 echipaje cu 4 persoane 

- 2 autoturisme 

- mijloace de comunicații/stații radio 

din dotare 

- mijloace de protecţie individuală și 

de intervenție din dotare 

9.  

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba - 5 persoane 

- 1 autoturism 

- mijloace de comunicații/stații radio 

din dotare 

- mijloace de protecţie individuală și 

de intervenție din dotare 

10.  

Garda Naţională de Mediu Comisariatul 

Judeţean Alba 

 

- 3 persoane 

- 1 autoturism 

- mijloace de protecţie individuală 

11.  

Agenţia de Protecţie a Mediului Alba - 2 persoane 

- 1 autoturisme 

- 1 laborator 

- mijloace de protecţie individuală  

12.  

S.G.A. Alba - 2 persoane 

- 1 autoturism 

- 1 laborator 

- mijloace de protecţie individuală 
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Nr. 

crt. 
Structura Resurse disponibile 

13.  

Direcţia de Sănătate Publică Alba  - medici specialişti 

- 2 ambulanţe 

- 4 staţii radio 

- mijloace de protecţie individuală 

- laborator mobil  

14.  
Ambulanţa 

Sebeş 

- echipaje de ambulanță în funcție 

de situație 

15.  
Spitalul Orăşenesc Sebeş 

 

- medici specialişti 

 

Raportarea datelor din teren se va executa de către fiecare dintre forţele participante la 

intervenţie prin comandanții acestora, prin sistemul propriu de telecomunicații (radiotelefon, 

telefonie mobilă etc.) către CJCCI şi şefii nemijlociţi ai acestor forţe. 

Cooperarea cu alte structuri, în afara celor participante la intervenţie se va realiza pe baza 

analizei situaţiei şi a deciziei comandantului acțiunii. 

Acţiuni pe termen lung 

- monitorizarea permanentă până la dispariţia oricărui pericol a factorilor de mediu şi a 

sănătăţii oamenilor; 

- verificarea calităţii surselor de apă,  hrană pentru oameni şi hrană pentru animale; 

- măsuri de reabilitare a factorilor de mediu afectaţi; 

Forţele, mijloacele şi fondurile necesare pentru acţiunile de mai sus se vor asigura din 

bugetul Primăriei municipiului Sebeş şi de către operatorul economic generator de accident. 

Informarea publică a cetăţenilor se va executa prin compartimentul de relaţii publice al 

Prefecturii, primăriei sau centrul de presa al CJCCI prin conferinţe de presă susţinute  de 

Managerul Urgenţei, primarul municipiului Sebeş sau  de purtătorul de cuvânt al CJCCI. 

 

CAPITOLUL 10 

COMUNICAŢIILE 

 
 

Comunicaţii stabilite de operatorul economic 

Persoana în a cărei competenţă intră stabilirea legăturilor cu autorităţile responsabile cu 

Planul Extern pentru Situaţii de Urgenţă este responsabilul în managementul securității.  

Numerele de telefon, fax şi adresa amplasamentului sunt:  

- Adresa: PLATFORMA INDUSTRIALĂ KRONOSPAN SEBEŞ, str. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 59, loc. Sebeş, jud. Alba.  

- telefon: 0258 801100, fax: 0258 801199 

 Comunicaţii utilizate pentru coordonarea forţelor de intervenţie externe 

Pentru coordonarea forţelor de intervenţie aflate în dispozitiv, precum şi pentru 

comunicarea cu forţele care urmează să participe la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor 

unui accident major, instituţiile, autorităţile care pun la dispoziţie forţe şi mijloace pentru a 

participa la intervenţie, asigură şi echipamentele necesare stabilirii comunicaţiilor. 

Conducătorul acţiunii,  prin conducătorul intervenției la locul evenimentului coordonează 

acţiunile de intervenţie şi dispune utilizarea în funcţie de necesităţi a echipamentelor de 

telecomunicaţii. 

           

 

INSTITUŢIA/OPERATORUL ECONOMIC TELEFON 

SC KRONOSPAN SEBEȘ SA 0258 801100 
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Instituţia prefectului 811179 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al 

județului Alba 

810411 

112 

 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Alba 112/806161 

 

Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Alba 112/812318 

Agenţia de Protecţia Mediului Alba 833780 

 

Comisariatul Gărzii de Mediu Alba 
816834 

 

Direcţia de Sănătate Publică Alba 835243 

 

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Alba 833356 

 

Primăria municipiului Sebeș 731318 

 
 

 
 

CAPITOLUL 11 

 

 

LOGISTICA 

 

 
 Logistica acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor unui accident 

major produs pe amplasamentul  SC KRONOSPAN SEBEŞ SA se face astfel: 

1. pentru formaţiunile proprii, prin grija operatorului economic sursă de risc major, aceste  

dotări fiind cuprinse în Planul de urgenţă internă; 

2. pentru formaţiunile care intervin în afara amplasamentului, (poliţie, jandarmi, sănătate 

publică, mediu, situaţii de urgenţă, ) prin grija instituţiilor care le organizează, dotează şi 

coordonează pe timpul intervenţiei. 

Logistica acţiunilor de intervenţie cuprinde măsurile şi activităţile organizate, planificate 

şi desfăşurate în scopul asigurării la timp şi fără întrerupere a resurselor materiale necesare 

îndeplinirii misiunilor, menţinerii în permanenţă a stării de sănătate a personalului operativ, a 

stării de funcţionare a tehnicii de luptă şi de comunicaţii. 

La organizarea logisticii se ţine seama de înzestrarea unităţilor şi a subunităţilor de 

intervenţie, normele de consum, nivelul stocurilor, situaţia sanitar-epidemiologică a efectivelor, 

gradul de solicitare a personalului pentru îndeplinirea misiunilor, caracteristicile zonei de 

competenţă şi de sursele de aprovizionare. Logistica acţiunilor de intervenţie executate de forţele 

profesioniste vizează: 

- asigurarea aprovizionării, conservării şi distribuirii hranei, a antidoturilor, a echipamentului de 

protecţie, precum şi a altor materiale; 

- asigurarea echipamentului de protecţie şi a altor materiale; 
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- asigurarea menţinerii în stare de funcţionare şi exploatare a mijloacelor în cadrul punctelor de 

asistenţă tehnică şi realizarea rezervelor de carburanţi şi consumabile; 

- realizarea şi menţinerea legăturilor cu personalul de la locul intervenţiei, cu forţele cu care se 

cooperează, cu dispeceratele unităţilor, subunităţilor, autorităţile locale, precum şi cu eşalonul 

superior; 

- asigurarea aprovizionării cu materiale sanitare şi farmaceutice, prevenirea apariţiei 

îmbolnăvirilor şi acordarea ajutorului medical de urgenţă. 

Pe timpul situaţiei de urgenţă, materialele de intervenţie, tehnica şi aparatura necesare 

bunei desfăşurări a activităţilor de limitare şi înlăturare a efectelor accidentului major sunt 

asigurate de fiecare forţă participantă la intervenţie.  

 

CAPITOLUL 12 

 

 

 

 

MONITORIZAREA FACTORILOR 

DE MEDIU 

 
 

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetaţie) se realizează de către: 

1. Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Alba prin Laboratorul Monitoring 

2. Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba prin laboratorul de analiză a apei 

3. Direcţia de Sănătate Publică  

– prin prelevarea de probe şi analiza acestora în laboratoarele din incinta sediilor. Cele trei 

instituţii nu dispun de laboratoare mobile. 

Cooperarea între instituţiile ce execută monitorizarea factorilor de mediu se realizează 

prin schimbul de informaţii şi compararea rezultatelor de laborator,  urmând ca în urma 

rezultatelor obţinute să se dispună măsuri în consecinţă. Aceste rezultate vor fi comunicate 

Comitetului  Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Alba, Comitetului  Local pentru Situaţii de 

Urgenţă Sebeş şi pe amplasamentul SC KRONOSPAN SEBEŞ 

În cazul producerii unei situaţii de urgenţă monitorizarea factorilor de mediu se va efectua 

prin observaţii directe şi prin determinări efectuate de laboratoare autorizate. Funcţie de factorul 

de mediu afectat se vor monitoriza calitatea aerului, apelor evacuate, solului şi stratului acvifer, 

pe baza unui program de monitorizare stabilit de comun acord cu autorităţile.  

Monitorizarea emisiilor la coş în cadrul instalaţiei de fabricare formaldehidă este realizată 

permanent prin măsurarea concentraţiei de compuşi organici totali (COT) care include şi 

concentraţiile de produşi toxici: metanol şi formaldehidă. În cazul rezervorului subteran pentru 

depozitarea motorinei se propune efectuarea unor foraje de monitorizare a solului şi stratului 

acvifer în zona din imediata apropiere a rezervorului, cu stabilirea unui program de monitorizare 

de comun acord cu autoritatea de mediu. 
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CAPITOLUL 13 

 

 

 

ÎNCETAREA  STĂRII DE ALERTĂ 
 

 

 

Încetarea stării de alertă va fi declarată de managerul urgenţei – prefectul judeţului Alba. 

Această hotărâre se ia pe baza rapoartelor echipelor de cercetare din teren şi propunerilor 

reprezentanţilor structurilor de specialitate din cadrul CJSU (APM, DSP şi SGA) atunci când 

concentraţia noxelor a scăzut sub limita maxim admisibilă în zona afectată, incendiile au fost 

stinse şi focarele de izbucnire a altora au fost neutralizate. 

Mesajele se vor transmite prin staţiile de amplificare instalate pe autovehiculele poliţiei,  

jandarmeriei şi prin megafoane. 

Starea de urgenţă încetează odată cu înlăturarea cauzelor şi efectelor imediate ale avariei 

pe toată suprafaţa amplasamentului şi a zonelor învecinate.  

După încetarea stării de urgenţă conducătorul stării de urgenţă va dispune prin toate 

mijloacele de informare posibile revenirea personalului la locurile de muncă.  

După ridicarea stării de urgenţă se vor efectua lucrări de remediere definitivă de către 

echipe specializate şi lucrări de refacerea a mediului, astfel:  

- curăţirea de deşeuri rezultate în urma avariei sau accidentului;  

- reparaţii la construcţii, echipamente şi utilaje avariate în urma accidentului;  

- revizia instalaţiilor de stingere şi avertizare incendiu;  

- completarea stocurilor de materiale de intervenţie;  

- predarea la firme specializate a deşeurilor periculoase rezultate în urma accidentului;  

La predarea instalaţiei, utilajelor, traseelor avariate pentru reparaţie sau intervenţii se vor 

lua măsuri tehnologice suplimentare de securitate pentru pregătirea lucrării (izolare, golire, 

spălare, degazare, control analitic de noxe), precum şi toate măsurile de protecţia muncii necesare 

realizării în condiţii de siguranţă a lucrărilor respective. 

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Alba organizează echipe de specialişti 

pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea rapidă a efectelor şi a pagubelor produse, în 

vederea comunicării acestora eşaloanelor superioare. 

 
CAPITOLUL 14 
 

 
COMUNICAREA CU MASS – MEDIA ŞI INFORMAREA PUBLICĂ 

 
  

Strategia generală de comunicare în situații de urgență produse la SC Kronospan 
Sebeș SA va fi proactivă: mesajele vor fi construite anticipat, adaptate fiecărei categorii de 
public și diseminate, pe cât posibil, înainte ca zvonurile sau speculațiile transmise prin 
intermediul mass-mediei sau vehiculate pe cale orală să scape de sub controlul 
comunicatorilor. 
 În cazul apariției unor incidente neprevăzute, strategia adoptată este aceea a 
informării categoriilor de public-țintă în timp real, doar de către persoanele abilitate. 
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 Grupurile-țintă în comunicarea și informarea publică în situații de urgență produse la 
SC Kronospan Sebeș SA sunt: 

a) victimele și rudele acestora; 
b) locuitorii din zona afectată de situația de urgență; 
c) cetățenii din zonele potențiale de risc; 
d) opinia publică și mass-media locală; 
e) autoritățile implicate înmanagementul situațiilor de urgență: insituțiile cu funcții de 

sprijin, agenții locale sau naționale, spitale; 
f) categorii speciale ale publicului-țintă: organizații economice, societăți de asigurări, 

organizații umanitare internaționale, organizații neguvernamentale, biserica, instituțiile 
de învățământ; 

g) membrii structurilor de management al situației de urgență și membrii echipelor de 
intervenție. 
Obiectivele activităților de comunicare și informare publică pe timpul situațiilor de 

urgență sunt: 
a) adoptarea unei strategii de control al situației prin transmiterea mesajelor de liniștire 

și cooperare între autoritățile responsabile; 
b) transmiterea, în funcție de tipul dezastrului, a instrucțiunilor corespunzătoare pentru 

fiecare categorie de populație afectată; 
c) informarea corectă și în timp real despre datele cunoscute ale situației, despre 

consecințele și despre măsurile luate; 
d) evitarea blocajelor informaționale; 
e) combaterea permanentă a cazuisticii zvonurilor; 
f) feedbackul imediat și apropiat; 
g) realizarea comuicării interne. 

Comunicarea în cazul producerii unei situații de urgență pe amplasamentul SC 
Kronospan Sebeș SA are următoarele principii: 

- transmiterea oportună către public și către reprezentanții mass-media a informațiilor 
necesare realizării unui management eficient al consecințelor; 

- oferirea de răspunsuri complete întrebărilor puse de reprezentanții mass media sau 
de alte categorii de public, pe măsură ce informațiile transmise vor fi verificate; 

- „ o singură voce” – asigurarea unității de mesaj la toate nielele implicate și în 
structura campaniei de comunicare ca întreg. 

Informarea populației, autorităților publice, instituțiilor și mass-media se asigură prin 
purtătorul de cuvânt sau președintele CJSU Alba. 

În timpul unei situații de urgență se înființează sub conducerea CJSU, centrul de 
comunicare și informare publică cu următoarea structură: 

1. Monitorizare, analiză, sinteză 
2. Informare și comunicare 
3. Acreditare și contact. 

 
 
 
 



ROMÂNIA 

Judeţul ALBA 

PLAN DE URGENŢĂ EXTERNĂ 

pentru  amplasamentul 

 S.C. KRONOCHEM SEBEŞ S.R.L.  

 

Ediţia 2017 

 

26 

NESECRET 

 

 
 
 
CAPITOLUL 15 

 

 

VERIFICAREA PLANULUI 

 
 

La planificarea exerciţiilor şi antrenamentelor prin care se execută verificarea viabilităţii 

planului de urgenţă externă se vor avea în vedere următoarele aspecte: 

- planul de urgenţă externă va fi testat prin exerciţii  organizate de Inspectoratul Județean pentru 

Situații de Urgență “Unirea”  al județului Alba, la intervale regulate; 

- aceste exerciţii vor include o actualizare anterioară şi concluzii ulterioare pentru corectarea 

punctelor slabe care vor fi identificate; 

- desfăşurarea exerciţiilor şi antrenamentelor are ca scop pregătirea şi instruirea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi a forţelor de intervenţie,  precum şi verificarea şi îmbunătăţirea 

cooperării în acţiunile de intervenţie,  descoperirea punctelor slabe ale planului de urgenţă externă 

şi corectarea acestora; 

- pregătirea exerciţiilor şi antrenamentelor se va face planificat, pe baza unui grafic întocmit de 

I.S.U.J. Alba şi aprobat de Prefectul judeţului Alba ; 

- pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului de intervenţie, exerciţiile vor fi 

organizate şi desfăşurate pe mai multe trepte: exerciţii de simulare în Centrul Operaţional, 

antrenamente şi aplicaţii de specialitate, exerciţii cu scenarii de urgenţă în afara amplasamentului;  

- exerciţiile de urgenţă cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza 

şi desfăşura cel puţin odată la trei ani. 

 


