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1. Elemente de identificare ale operatorului și ale amplasamentului
A. Datele de identificare ale operatorului
Denumirea societății:
S.C. EUROFOAM S.R.L., certificat de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Sibiu, seria B nr. 1916027, J32/311/1999, C.U.I. 11910621; certificat
constatator nr. 21343/2013.
Adresa, telefon, fax, adresa e-mail:
Telefon: 0269/207.851
Fax: 0269/207.808
Adresa de e-mail:
Adresa paginii de internet:

office@eurofoam.ro
www.eurofoam.ro

Persoane de contact:
• Director operațional Damian Ilie – tel.: +40745021510
• Responsabil pentru protecţia mediului: Simona Spinu – tel.:+40720110033
Forma de proprietate:
SC EUROFOAM SRL este societate cu răspundere limitată, reprezentată legal prin dl.
director operațional Damian Ilie.

B. Date de identificare a amplasamentului
Amplasament
Terenul este situat în intravilanul comunei Şelimbăr, sat Şelimbăr, str. Gării nr. 13, judeţul Sibiu.
Terenul este proprietatea societăţii, identificat prin CF 109925 Şelimbăr, cu suprafaţa de 116.243
mp.
Ca amplasare generală, obiectivul are următoarele vecinătăţi:





Nord
Est
Sud
Vest

– Retrasib, Greiner, teren arabil;
– teren arabil;
– Thrace Greiner, teren arabil, linii magistrală CF;
– teren arabil, linii magistrală CF.

Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt:

475856 E

437496 N
 Clasificarea SEVESO (amplasament nivel superior/inferior): amplasament nivel
superior;
 Tipul amplasamentului (nou/existent/alt amplasament): amplasament existent;
 Descrierea activitatii/activitatilor desfasurate sau propuse;
 Codul CAEN principal: Cod CAEN 2016 - Producerea şi comercializarea de spume
poliuretanice flexibile şi tehnice sub formă de blocuri, saltele şi piese debitate.
_____________________________________________________________________________
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Domenii principale de activitate:
Categoria de activitate conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:


4.1.h Producerea compuşilor chimici organici, materiale plastice (polimeri, fibre
sintetice, fibre pe bază de celuloză)

Conform strategiei societăţii, capacitatea de producţie va creşte etapizat până în anul 2021,
ajungând la 25.000 tone/an, pentru care se vor obţine actele de reglementare necesare.
An punere în funcţiune:
1999.
Activităţi direct legate de fluxul tehnologic:



aprovizionarea cu materii prime;
debitare.

Activităţi anexe:




activităţi administrative şi de întreţinere a instalaţiilor;
producerea energiei termice în centrale termice;
gospodărirea apelor: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate.

Profil de activitate:
S.C. EUROFOAM S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Sibiu, cu certificatul de înregistrare seria B nr. 1916027, J32/311/1999, C.U.I.
11910621.
Are,


Cod CAEN 2016 - Producerea şi comercializarea de spume poliuretanice flexibile şi
tehnice sub formă de blocuri, saltele şi piese debitate

Amplasamentul are o suprafaţă totală de 75.000 mp şi cuprinde 6 hale industriale, respectiv:

Hala de spumare
1.425 mp;

Hala de maturare
2.800 mp;

Hala de depozitare
3.500 mp;

Hala de debitare
3.500 mp;

Hală depozitare blocuri lung
3500 mp;

Hală producție role
1750 mp;
precum și

Depozitul de substanţe chimice
325 mp;

Suprafeţe betonate şi căi de acces
26.900 mp;

Suprafeţe libere şi spaţii verzi
39.475 mp;

Clădirea administrativă.

Dotări, procese tehnologice de producţie
1.

Rampa pentru descărcare TDI şi polioli din cisterne auto are următoarele caracteristici:
 Incintă închisă pe două laturi şi acoperită cu copertină;
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Loc de garare cisterne auto prevăzut cu cuvă betonată de 30 mc şi bazin de colectare
scurgeri vidanjabil de cca. 5mc;
 Braţe mobile de cuplare la autocisternă.
2. Hala de depozitare TDI şi polioli - dotări
 4 tancuri x 50 mc pentru TDI;
 11 tancuri x 50 mc pentru poliol;
 Cuvă betonată semiîngropată pentru preluare scurgeri accidentale bicompartimentată de
292,5 mc pentru TDI şi 416 mc pentru polioli;
 Sistem manual de detecţie vapori de TDI.
Cantitatea totală maximă care poate fi depozitată este de: 200 tone pentru TDI şi 550 tone pentru
poliol.
Depozitul este dotat cu sistem electronic de indicare nivel şi avertizare sonoră nivel maxim de
umplere (85%), precum şi gestiune a stocurilor de substanţă în rezervoare. Rezervoarele au
montate: indicator de nivel, senzor de nivel maxim şi alarmă, indicatoare de temperatură.
Conducta de aerisire a tancurilor de TDI este prevăzută cu supape de sens. Tancurile nu sunt sub
presiune.
Temperatura de depozitare a TDI şi poliol care asigură şi condiţii optime pentru procesul
tehnologic este de 17 – 230 C.
Descărcarea se poate face cu pompe sau cu aer comprimat.
 Decarcarea TDI din cisternele auto se face în circuit închis, prin pompare. Volumul de aer
disclocuit din tancurile de stocare TDI va fi introdus printr-o conductă special destinată în
cisterna de transport, ceea ce împiedică impurificarea aerului atmosferic cu vapori evacuaţi
din tancuri.
 Poliolul se descarcă din cisternele auto în circuit închis, prin pompare. Particularitatea
constă în faptul că nu este nevoie de captarea aerului înlocuit din tancurile de stocare,
această substanţă nefiind puternic volatilă şi periculoasă la evaporare.
 Pe traseul de descărcare TDI din cisternă în rezervoare, este montată o pompă pneumatică şi
2 ventile manuale.
Clădirea depozit de materii prime (obiectiv 11) este extinsă pentru a permite creșterea capacității de
producție. Clădirea depozit cu o înălțime de 8,5 m la streașină cu o amprentă la sol de 10 x15 m va
fi prevăzută cu o cuvă de retenție pe toată suprafața sa, cu o adâncime de 2,5 m. În aceasta cuvă
sunt montate 6 vase de stocare polioli cu o capacitate de 50 m3 fiecare și 1 vas de stocare orizontal
de 27,5 m3. Alături de vasele de stocare, în cuva de retenție sunt montate și toate sistemele de
pompe centrifuge/pneumatice/dozatoare necesare descărcării poliolilor vâscoși din cisternele auto și
dozării acestora în procesul de spumare.
3. Hala de spumare - dotări:
 Instalaţia de spumare tip MAXFOAM-VARIMAX/QFM cu comandă automată şi tunel de
transport bloc de spumă, având următoarele funcţiuni:
 Dozare componenţi;
 Transport componenţi la capul de amestecare;
 Mixare componenţi;
 Distribuţie masă de reacţie cu debit controlat;
_____________________________________________________________________________
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 Transport masă de spumă poliuretanică cu viteză controlată prin tunelul maşinii;
 Debitare masă de spumă poliuretanică în blocuri de spumă cu lungimea de 28 m;
 Transportul blocurilor de spumă pe bandă rulantă în depozitul de maturare.
Rezervoare materii prime şi auxiliare; rezervoare de lucru/de zi;
 Rezervoare agenţi de reticulare, catalizatori, stabilizatori;
 Rezervoare coloranţi;
 Rezervor tampon apă.
Depozit materii prime şi auxiliare – zonă marcată şi delimitată în hala pentru depozitare
recipienţi de 25 l, 50 l, 200 l ,1000 l cu catalizatori, coloranţi, stabilizatori şi agenţi de
reticulare;
Zona administrativă;
Post trafo;
Centrală termică:
 2 cazane de încălzire HR 2-520/1998 cu Q max de 480000 kcal/h, respectiv 690000
kcal/h la p = 6 bari şi cu alimentare pe gaz metan;
Centrala ventilaţie:
 5 ventilatoare de 10000 Nmc/h fiecare pentru evacuarea gazelor de reacţie, racordate
la un coş de dispersie cu H = 10 m şi ϕ = 1,5 m;
Staţie de compresoare;
Sistem manual de detecţie vapori de TDI.

Spumarea
Producerea spumelor poliuretanice de diverse durităţi şi densităţi se realizează prin reacţia chimică
dintre un poliol (un alcool cu mai mult de două grupe reactive hidroxil în moleculă) şi
toluendiizocianat (TDI). Pentru a ajunge la calitatea dorită a spumei şi pentru asigurarea producerii
unor reacţii chimice corespunzătoare este necesară utilizarea catalizatorilor, a reticulanţilor şi altor
componente chimice (stabilizatori, coloranţi).
Componenţii principali folosiţi pentru producerea spumelor poliuretanice sunt:
 Toluen di-izocianat (TDI);
 Polieter – poliol;
 Stabilizator siliconic;
 Dimetil-etanolamină;
 Octoat stanos II;
 Bis(dimetilaminoetil)eter;
 Trietilen-diamină;
 alţi componenţi: coloranţi, agenţi de ignifugare, reticulare etc.
În vecinătatea liniei de spumare există 30 de tancuri de zi/rezervoare de depozitare a substanţelor
utilizate în proces având următoarele capacităţi: 10 rezervoare de zi/300 l, 3 rezervoare de zi/800 l,
12 rezervoare de zi/400 l, 5 rezervoare de zi/50 l.
La începutul fiecărei spumări substanţele utilizate în reţetă sunt pompate în aceste rezervoare.În
zona instalaţiei de spumare există o instalaţie de detectare şi semnalizare a emisiei de TDI, care
funcţionează similar celei din depozitul de TDI şi polioli.
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Întreaga zonă a instalaţiei în care substanţele reacţionează este închisă parţial cu perdele industriale
şi într-un înveliş de tablă (“tunel”). Interiorul tunelului este racordat la o instalaţie de exhaustare de
debit mare ce previne evacuarea gazelor de reacţie (CO2 şi urme de TDI) în interiorul halei. Aceste
gaze sunt evacuate în atmosferă printr-un coş de 12 m înălţime şi 1,5 m diametru, astfel încât se
asigură o bună dispersie.
Componenţii sunt amestecaţi în camera de amestec cu un mixer prevăzut cu agitator tip pieptene cu
turaţie mare. Amestecul de reacţie rezultat este deversat pe un sistem de transport format dintr-o
primă porţiune fixă cu înclinaţie variabilă şi un conveior cu pereţi laterali şi de bază mobili ce
avansează cu o mişcare continuă, sincronizată prin aşa numitul tunel de spumare. Pe măsura
desfăşurării reacţiilor, în masa fluidului apar primele “celule” de agent de expandare, faza denumită
cremare. După un timp de circa 12 sec., amestecul începe să crească în înălţime şi apoi, într-un
timp cuprins între 75-140 sec., amestecul atinge înălţimea maximă posibilă trecând apoi în faza de
maturare. Ultima parte a perioadei de creştere şi început al maturării se mai numeşte şi gelatinizare
până la solidificarea totală după maturare. Apoi masa de reacţie expandează continuu rezultând un
bloc a cărui formă rectangulară este determinată de pereţii conveiorului. De-a lungul tunelului
acesta este tapetat încontinuu cu hârtie pentru a se evita aderarea spumei în etapele de transport
ulterioare.
În primii 10 – 12 m spuma expandează până ce atinge dimensiunile normale ale blocului, care în
secţiune sunt de aproximativ 2,1m lăţime şi 1,2 m înălţime.
4. Hala de maturare blocuri de spumă/depozit blocuri lungi are următoarele dotări:
 Rastele/racksuri şi zone de depozitare blocuri de spume;
 Macarale suspendate pentru transportul blocurilor de spumă;
 Conveior pentru transportul blocurilor de spumă;
 Maşina de debitat blocuri de spumă;
 Sistem automatizat şi manual de urmărire şi control a temperaturii blocurilor de
spumă în timpul perioadei de maturare;
 Rampa mobilă pentru evacuarea blocurilor de spumă în caz de supraîncălzire şi
pericol de incendiu;
 Sistem de ventilaţie;
 Instalaţie de sprinklere aer/apă.
Maturarea
Blocurile sunt depozitate pentru maturare într-un spaţiu de stocare. După maturare, ele sunt tăiate în
blocuri scurte şi transportate în depozitul de blocuri scurte de unde sunt livrate direct către clienţi
sau sunt transferate în secţia de debitare pentru prelucrare la dimensiunile solicitate. Tăierea se
realizează cu maşina de debitat verticală pe linia de tăiere.
Hala de maturare este dotată cu un sistem de ventilaţie care poate asigura un debit însumat de
30000 mc/h, pentru evacuarea eventualelor emisii remanente de gaze de reacţie.
Transportul blocurilor de spume poliuretanice în interiorul depozitului se realizează cu conveioare,
rampă mobilă sau macara suspendată. Sistemul de transport al blocurilor este prevăzut cu sistem de
blocare automatizat dotat cu bariere/senzori optici.
Aranjarea blocurilor de spumă se realizează astfel:
_____________________________________________________________________________
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 pe racksuri pentru spumele proaspete aduse din instalaţia de spumare;
 prin suprapunere directă pentru spumele maturate.
Dirijarea blocului de spumă se face automatizat de calculatorul din spumare în racksurile goale din
depozit. Inscripţionarea blocului de spumă se face manual de operatorul din spumare. Într-o stivă se
depozitează maximum 3 blocuri.
Controlul temperaturii blocurilor de spumă poliuretanică se realizează cu ajutorul aparatelor de
monitorizare temperatură în interiorul blocurilor.
Temperatura se măsoară prin introducerea sondei pentru măsurat temperatura în blocul cu
densitatea cea mai mică, iar rezultatele sunt afişate în timp real pe monitorul din biroul maturare.
Pentru măsurarea temperaturii în blocurile lungi există două sisteme, manual şi automat, care pot
funcţiona simultan sau separat.
Sistemul automat este compus din: sondă, aparat de măsură şi transmitere şi aparat de recepţie şi
calculator pentru înregistrare şi afişare temperatură.
Sistemul manual este compus din: sondă, aparat de măsură; citirea temperaturii se face prin
apăsarea butonului START/STOP, moment în care pe afişajul aparatului apare temperatura
existentă în interiorul blocului la momentul respectiv.
În ambele cazuri, dacă la trei citiri succesive temperatura este în descreştere şi a scăzut sub 1550C,
procesul poate fi încheiat.
5. Hala depozitare blocuri de spumă maturate/ depozit blocuri scurte
Hala este dotată cu instalaţie de sprinklere aer/apă. Depozitarea blocurilor scurte de spumă se face
pe lungimi şi categorii de calitate.
Depozitul este legat de depozitul de blocuri lungi/maturare printr-un tunel în care este amplasat un
conveior pentru transportul blocurilor maturate.
6. Hală depozitare blocuri spumă maturată/depozit blocuri lungi
În anul 2015, SC Eurofoam SRL a realizat hale suplimentare pentru depozitarea şi prelucrarea
blocurilor de spumă poliuretanică, ca o primă etapă de dezvoltare a societăţii. Astfel, s-au realizat
următoarele obiective:
 Hala depozitare blocuri lungi;
 Tunel legătură cu anexe personal;
 Fundaţii conveior fix legătură nr. 1;
 Compartimentare hală depozitare blocuri scurte.
Hala depozitare blocuri lungi
Caracteristici constructive:
 Amprenta la sol de 70m x 50 m;
 Înălţimea clădirii la grinda interioară min. 10.5 m;
 Acoperişul în 2 ape orientate NE-SV, cu o pantă de 3%; pe cornişa acoperișului sunt
prevăzute luminatoare care sunt dotate şi cu trape de fum acţionate pneumatic pe o suprafaţă
de 1% din cea totală. Trapele de fum sunt conectate la un sistem de acţionare automat legat
la centrala de detecţie/alarmare incendii, fără posibilitate de deschidere manuală.
Tunel legătură cu anexe personal
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Tunelul de legătură conectează Hala de Depozitare Blocuri scurte, Hala de Depozitare Blocuri
Lungi și Clădire debitare role din spume poliuretanice flexibile. Acesta adăposteşte Linia de Tăiere
Blocuri Scurte nr. 2, conveiorul de transfer blocuri scurte, precum şi cabina operatorului ce
deserveşte linia de Tăiere Blocuri Scurte nr.2.
Tunelul are un aliniament pe direcţia NV-SE şi lungime de aprox. 66 m. Tunelul de legătura este
prevăzut cu următoarele:
 Uşa rulou segmentată cu acţionare electrică şi dimensiunile de 4m x 4m;
 Cabină operator Linie Tăiere Nr. 2 cu dimensiunile de 4.5m x 4m, aliniată pe latura de 4.50
m cu axul tunelului.
Compartimentare hala depozitare blocuri scurte
Compartimentarea Halei de Depozitare Blocuri scurte a avut ca obiectiv crearea unui spaţiu pentru
relocarea activităţilor Skill 1 din Hala de Debitare existentă. În acest scop a fost alocată o suprafaţă
de 1250 m2, cu dimensiunile de 50 m x 25 m.
7. Hală producție role din spume poliuretanice flexibile
În anul 2017, SC Eurofoam SRL a realizat o serie de investiții astfel încît capacitatea de producție
să crească de la 15000 tone la 16000 tone de spună poliuretanică. Astfel, s-au realizat următoarele
obiective:
 Obiectiv 1 – Clădire debitare role din spume poliuretanice flexibile;
 Obiectiv 2 – Drum asfaltat /cale acces la docuri încărcare Obiectiv 1;
 Obiectiv 3 – Extindere fundații șine rampe de transfer blocuri lungi;
 Obiectiv 4– Extinderea capacității de maturare prin montarea a încă 24 racks-uri (rafturi) de
maturare în hala existentă.
Clădirea de debitare role
Clădirea de debitare role are o amprentă la sol de 25 m x 70 m și cu o înălțime la streașină de 10.5
m. În niciun punct clădirea nu are o înălțime mai mare decât limita maximă impusă prin
Normativul P118-2/2013 pentru utilizarea spinklerelor de acoperiș.
Pe cornișa acoperișului sunt prevevăzute luminatoare care vor fi dotate și cu trape de fum
acționate pneumatic pe o suprafață de min. 1% din cea totală. Trapele de fum sunt conectate la un
sistem de acționare automat cu posibilitatea de deschidere manuală și închidere automată în funcție
de viteza vântului și prezența precipitațiilor.
Clădirea este prevăzută cu numărul adecvat de ieșiri pietonale de urgență, în conformitate cu
suprafața clădirii și reglementările în vigoare și cu un trotuar pietonal de perimetru cu o lățime
minimă de 1m. Pe latura de S-E, clădirea va fi prevăzută cu 2 rampe de încărcare camioane TIR
aflate la o înălțime de 1.20 m de la nivelul platformei asfaltate, fiecare cu următoarele dotări:
 Rampă hidraulică de încărcare/acces cu o sarcină max. de 6 tone și cu dimensiunile de 2m x
2,5m;
 Ușă rulou segmentată cu acționare manuală pe lanț cu fereastră mediană și dimensiunile de
2.7m x 2.8m;
 Bare de ghidare camioane TIR către rampele de încărcare pe platformă asfaltată;
 Garnitură de izolare ușă acces rampă pe durata încărcării camioanelor TIR.
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Pe latura de S-V, clădirea va fi prevăzută cu o rampă de acces la nivel cu drumul de incintă.
Aceasta permite accesul în clădire pentru mijloace auto/macarale necesare montajului utilajelor
(loopsplitter, conveioare etc.) printr-o ușă rulou segmentată cu acționare manuală pe lanț și
dimensiunile de 4m (lățime) x 6m (înălțime).
În clădire se menține un microclimat de +10º-15º C cu ajutorul ventilo-convectoarelor electrice.
Nu sunt prevăzute instalații sanitare de apă menajeră și canalizare deoarece nu există necesitatea
acestora. În clădire sunt prevăzute numai instalațiile de hidranți interiori și ACS/spinklere pentru
stingere incendii. Totodată clădirea este prevăzută și cu o instalație de hidranți exteriori conform
reglementărilor în vigoare.
Instalațiile de canalizare apă pluvială sunt cu preluare pe exteriorul clădirii prin conducte ce se
deversează direct într-un canal deschis, fără deznisipator și separator de uleiuri.
Alimentarea cu energie electrică se va face prin conectarea la rețeaua internă existentă alimentată
din cele 2 puncte de transformare a 400KVA.
În Faza 4 de dezvoltare 2019-2020 s-a realizat Obiectiv 12 – Hala debitare spume tehnice.
8. Hala debitare şi ambalare spumă – sunt amplasate următoarele utilaje de lucru pentru
debitare şi ambalare spumă:
 10 agregate de debitare vertical, orizontal, oblic şi pe contur;
 2 maşini de balotat deşeuri de spume poliuretanice;
 2 mese de asamblare cu pistoale cu adeziv dotate cu sistem de captare a pulberilor şi a
vaporilor;
 2 mese de lipit vatelină pe şezuturi;
 maşini de spart celulaţia – 2 buc.;
 maşina de husat saltele – 1 buc.;
 maşina de înfoliat saltele – 1 buc.;
 maşina de laminat la rece – 1 buc.;
 maşina de frezat spumă – 1 buc.;
 maşina de executat cofraje – 1 buc.;
 maşina de tăiat şnur – 1 buc.;
 maşina de roluit blocuri – 1 buc..
 Instalaţie de ventilaţie;
 Instalaţie de absorbţie vapori de substanţe volatile;
 Instalaţie de spinklere aer-apă.
Blocurile de spumă se debitează conform dorinţelor beneficiarului cu ajutorul maşinilor şi utilajelor
de debitare. Debitarea se face pe baza planului de tăiere, în care este consemnată ordinea producerii
spumelor în funcţie de tip, numărul de blocuri lungi din fiecare tip, blocul de start, toate
schimbările de tip şi blocul de final.
Resturile tehnologice de spumă rezultate la debitare sunt balotate şi valorificate la terţi sub formă
de materie primă.
9. Zona de depozitare temporară blocuri de spumă în caz de urgenţă/ zona depozitare capete
şi cozi
Amplasamentul are două zone de siguranţă pentru depozitarea blocurilor de spumă şi anume:
 Zona de siguranţă I - Depozitarea în aer liber a blocurilor de spumă în situaţii de
supraîncălzire sau aprindere se efectuează în zona de siguranţă, zona betonată la capătul
_____________________________________________________________________________
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drumului în dreptul halei de debitare şi a depozitului de blocuri scurte; se pot depozita
maximum 8 blocuri fără a fi stivuite;
 Zona de siguranţă II / Zona de siguranţă capete şi cozi (extremitate nord-estică a depozitului
de blocuri scurte) - în spatele halei debitare, stânga, la cca. 20 m de clădire. Platforma de
depozitare a capetelor şi cozilor este betonată. Cantitatea maximă ce se poate depozita este
de 2t.
Faza 5 de extindere, perioada 2020 – 2021: Obiectiv 13 - Extindere Hală maturare 2
Extinderea Halei de maturare 2 se va face prin prelungirea acesteia cu o clădire adiacentă cu o
amprentă la sol de 50 x70 m și o înălțime de 16 m la cornișă. Destinația acesteia este mărirea
capacității de maturare a blocurilor lungi de la 150 blocuri la 300 blocuri lungi de 30 m.
10. Alte dotări pe amplasament
Zona depozitare butelii de propan – buteliile sunt stocate în aer liber, în zona acoperită, îngrădită şi
încuiată. Buteliile sunt aşezate într-un rastel şi asigurate împotriva răsturnării. Capacitatea maximă
este de 80 de butelii.
Propanul este utilizat la alimentarea stivuitoarelor şi a altor vehicule de transport din incintă.
Zona depozitare butelii Azot - max. 5 butelii asigurate cu suporţi de prindere la înălţime în zona
instalaţiei de spumare.
Zona Vas CO2 - vas CO2 prevăzut cu gard de delimitare zonă, lângă instalaţia de spumare.
● Capacitatea proiectată a instalației
2017: creștere cu 1000 t/an, respectiv de la 15000 t/an la 16000 t/an;
2018: creștere cu 1000 t/an, respectiv de la 16000 t/an la 17000 t/an;
2019: creștere cu 3000 t/an, respectiv de la 17000 t/an la 20000 t/an;
2020: creștere cu 2000 t/an, respectiv de la 20000 t/an la 22000 t/an;
2021: creștere cu 3000 t/an, respectiv de la 22000 t/an la 25000 t/an;
● Deseuri periculoase de interes pentru ntificarea SEVESO (conform formulare de
gestiunea deseurilor 2019)
Tip deșeu periculos
Ape uleioase de la
separatoarele
ulei/apa –
13 05 07*
Alţi solvenţi
organici, soluţii de
spălare şi soluţii
mumă –
07 02 04*

Generat (t)

Valorificat(t)

Mar.
Aug.
Sept.

2000
6030
3000

Mar.
Aug.
Sept.

2000
6030
3000

Total

11030

Total

11030

Ian.
Feb.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noe.
Dec.
Total

1620
2400
3562
900
200
2649
5790
3250
3560
2950
1250
1550
29681

Ian.
Feb.
Mar.
Apr.
Mai
Iun.
Iul.
Aug.
Sept.
Oct.
Noe.
Dec.
Total

1315
2585
3612
0
906
2803
5900
1684
4539
3400
0
2774
29518

Stocat la sfârșitul
anului (t)
0

163

Eliminate pe bază
de contract cu SC
Unitrans SRL, prin
contract nr.
378/2012.
Eliminate pe bază
de contract cu SC
Unitrans SRL, prin
contract nr.
378/2012.
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● Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE SEVESO III, tab. 1:
- 24. Fabricarea materialelor plastice și a cauciucului, Cod CAEN/NACE C201, C22

2. Persoana responsabilă de administrarea amplasamentului:





numele, prenumele:
Ilie Damian
functia :
Director operational
adresa de corespondenta: Comuna Şelimbăr, Sat Şelimbăr, str. Gării nr. 13, , Jud.
Sibiu – Romania
telefon/fax/e-mail: tel.: +40745021510, Fax: 0269/207.808, e-mail: office@eurofoam.ro

3. Persoana responsabilă în domeniul managementului securității
conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate
substante periculoase, cu completarile ulterioare:



numele, prenumele: Simona Spinu
telefon/fax/e-mail: Tel: +40720110033, Fax: 0269/207.808, E-mail:
office@eurofoam.ro
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4. Substanțe prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament
Tabelul nr. 2. - Inventarul de substanțe, amestecuri periculoase
Tabelul a fost realizat pe baza Listei substanțelor chimice utilizate (anexată notificării) completată de titular.

Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

SPUMARE
MATERII PRIME
1
2,4-/2,6-toluen
diizocianat

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Ongronat
1080

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

26471-62-5
H315

H319
Desmodur
T80

26471-62-5

H330

3

Ongronat
1065

Categoria
de pericol
**)

m3

Densitate
1,22 g/cm3 la 20 °C

2

Clasa de
pericol**)

Cantitatea
existentă
*****)

26471-625

H334

Corodarea
/iritarea
pielii.
Provoaca
iritarea pielii

tone

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

lichid
Cat. 2
41,0

50,0

41,0

50,0

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Cat. 2
Provoaca o
iritare grava a
ochilor
Toxicitate
acuta
Mortal in caz
de inghitire

Starea
fizică

Cat. 1,2

Sensibilizarea
cailor
respiratorii
sau a pielii
Cat. 1
Poate provoca
simptome de
alergie sau
astmă sau
dificultati de

lichid

41,0

50

41,0

50,0

lichid

41,

50

41,0

50,0

Mod de
stocare
****)

Rezervoare
metalice, la
presiune
atmosferica
, cilindrice
verticale.
Capacitatea
rezervoarelor
50 t
Rezervoare
metalice, la
presiune
atmosferica
, cilindrice
verticale.
Capacitatea
rezervoarelor
50 t
Rezervor
metalic,
metalic la
presiune
atmosferica ,
cilindrice
vertical..

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Hala materii prime
Depozitat în
rezervoare la
presiune atmosferica
, cilindrice, verticale.
Rezervoarele sunt
dotate cu sistem
electronic de indicare
nivel şi avertizare
sonoră nivel maxim
de umplere (85%),
precum şi gestiunea
stocurilor de
substanţă și
indicatoare de
temperatură.
Conducta de aerisire
a tancurilor de TDI
este prevăzută cu
supape de sens, la
încărcare este
racordată la cisterna
de alimentare.
Rezervoarele sunt
amplasate în spațiu
închis cu temperaturi
controlate.
Temperatura de
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Lupranat
T 80 A

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

26471-62-5

respiratie in
caz de
Cat. 1
inhalare
Poate provoca
o reactie
alergica a
pielii

26471-62-5

Toxicitate
asupra unui
organ tinta
specific in
urma unei
singure
Cat. 3
expuneri.
Poate provoca
iritarea cailor
respiratorii

H317
4

Clasa de
pericol**)

2,4-/2,6-toluen
diizocianat

2,4-/2,6toluen
diizocianat

H335

Densitate
1,22 g/cm3 la 20 °C
H351

H412

SUBTOTAL

Cancerigeni- Cat. 2
tate
Susceptibil de
a provoca
cancer

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

lichid

41

5
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50

41,0

50,0

Lichid

0,5

0,61

0,5

0,61

Substante
periculoase
pentru mediul
acvatic,
Toxicitate
cronica
Cat. 3
Nociv pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Mod de
stocare
****)

Capacitatea
rezervoarelor
50 t
Rezervoare
metalice , la
presiune
atmosferica
, cilindrice
verticale.
Capacitatea
rezervoarelor
50 t
Lichid pe
conducte

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

depozitare a TDI
care asigură şi
condiţii optime
pentru procesul
tehnologic este de 18
– 220 C.
Rezervoarele sunt
montate în cuvă
betonată
semiîngropată pentru
preluare scurgeri
accidentale.
Conductele de
Lichid pe conducte
descarcare sunt
în clădire C, D, E
prevazute cu racorduri
speciale.
Traseele de conducte
TDI sunt executate în
construcție etanșă,
izolate termic și
prevăzute cu sistem de
încalzire pentru
evitarea scăderii
temperaturii TDI-ului
sub valoarea de 16 0 C
temperatură la care
are loc cristalizarea
TDI și împiedicarea
curgerii acestuia.

200,61
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

CATALIZATORI
6
Kosmos 54
Alcooli C12-14
etoxilați 30-50%;
2 propanol 1,1", - (1,2
– etanedildinitrol)
tetrakis 10 – 20%
Densitate 1g/cmc la
200C

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

Kosmos 54
68439-50-9
102-60-3
H319

H400

H412
COLORANȚI
7
Reactint Violet
X80LT
Aromatic amino
poliol-Violet 90 –
100%
2,2'-oxidietanol 110%
Densitate relativă
1,1

Clasa de
pericol**)

Reactint
Violet
X80LT

111-46-6
H411

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Butoi
iritare grava a metalic
ochilor
Cat. 2
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Foarte toxic
pentru mediul
acvatic
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Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

1,00

Lichid

Butoi
metalic 200
l

0,4

lichid

Rezervor de
zi de 50 l

0,22

lichid

Butoi din
material
plastic de
200 l

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi

Cat. 1
Substante
periculoase
pentru mediul
acvatic,
Toxicitate
cronica
Nociv pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung Cat. 3
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic Cat. 2
cu efecte pe
termen lung
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)
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m3

tone
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Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

0,4
ALTE SUBSTANȚE DE CURĂȚENIE
8
Qbiz GS
Qbiz GS
Etanol 94-98%
Monoetilenglicol 0,5
– 4%
Denatonium
benzoat/bitex<0,001
%
Tenzid <0,01%
Densitate:
0,80 – 0,82 g/cmc la
200C

64-17-5
107 – 21-1

H225

3734-33-6

-

H319

STOT RE
2-, H373

PRODUCȚIE SPUME ESTERI
9
ORTEGOL AO 2
1,4-Dimethyl
ORTEGOL
piperazine 25 – 50% AO 2

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

lichid

0,4

Butoi
metalic de
200 l

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare

Rezervor de
zi de 50 l

Cat. 2

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
iritare grava a Cat. 2
ochilor

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi

Rezervor de
zi de 50 l

Toxicitate
asupra unui
organ tinta
specific in
urma
expunerii
repetate
Poate provoca
leziuni ale
organelor

H302

Toxicitate
acuta
Nociv în caz
de inghitire

H226

Lichide
inflamabile
Lichid si

106-58-1

0,20

Mod de
stocare
****)

Cat. 4
0,20
Cat. 3

lichid

Butoi
metalic de
200 l
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

TEGOAMIN DMP
,4-Dimethyl
piperazine
Densitate:
0,852 la 200C

H314

TEGOAMI
N DMP

106-58-1
H225

H314

11

TEGOAMIN E10
1,4-Dimethyl
piperazine 25 – 50%
Densitate:
0,965 g/cmc la 250C

TEGOAM
IN E10

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

Densitate:
0,975 – 1,15 g/cmc la
250C
Se elimina din
fabricatie

10

Fraza de
pericol
**)

106-58-1
H226

H314

H318

vapori
inflamabili
Corodarea/
iritarea pielii
Provoaca
Cat. 1A
arsuri grave
ale pielii si
lezarea ochilor
Lichide
inflamabile
Lichid si
Cat. 2
vapori foarte
inflamabili
Corodarea/
iritarea pielii
Provoaca
Cat. 1B
arsuri grave
ale pielii si
lezarea ochilor
Lichide
inflamabile
Lichid si
Cat. 3
vapori
inflamabili
Corodarea/
iritarea pielii
Provoaca
Cat. 1B
arsuri grave
ale pielii si
lezarea ochilor
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Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

0,20

Starea
fizică

lichid

0,4 kg
0,20

0,4 kg

lichid

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Butoi
metalic de
200 l

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

Rezervor de
zi de 50 l
Butoi
metalic de
200 l

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

Rezervor de
zi de 50 l

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare
-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoacă
Cat. 1
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Nr.
crt.

12

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

WSFR-30-FT
Tris [2-clor-1(clormetil) etil fosfat
≥ 95%
Tris (2-butoxietil)
fosfat
Densitate:
1,48 g/cmc la 250C

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Kosmos EF
Produse de reacție a
acidului linoleic și
oleic cu hidroxid și
clorură de cositor 75
– 100%
Densitate:
1,07 – 1,09 g/cmc la
200C

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

WSFR-30- 13674-87-8
FT
H351
78 –51-3

H410

13

Clasa de
pericol**)

Kosmos
EF

H317

H411

leziuni oculare
grave
Cancerigenitate
Susceptibil de Cat. 2
a provoca
cancer
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Foarte toxic Cat. 1
pentru mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Sensibilizarea
căilor
respiratorii si
a pielii
Poate provoca Cat. 1A
o reactie
alergica a
pielii
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Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

11,25

lichid

IBC de 1 mc

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare

0,4

lichid

Butoaie
metal 200kg

Spațiu închis cu
temperatură
controlată.

-Depozit materii
prime şi auxiliare –
zonă marcată şi
delimitată în Hala
spumare pentru
depozitare recipienţi
cu catalizatori,
coloranţi,
stabilizatori şi agenţi
de reticulare;
-Rezervor de zi linia de spumare

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru Cat. 2
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

ALTE PROCESE
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

DEBITARE
14 Diluant 5070
Este un amestec de
solventi organici, cu
compozitie si
volatilitate controlate
Densitate
0,785g/cmc la 200C

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

Diluant
5070
H226

H304

H336

H411

EUH066

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili
Toxicitatea
prin inspirare
Poate fi
mortal in caz
de inghitire si
patrundere in
caile
respiratorii

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

0,05

Starea
fizică

lichid

Mod de
stocare
****)

Flacoane de
1 l din sticlă
/ plastic

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

În dulap inchis

Depozit mentenanță

Cat 3

Cat. 1

Toxicitate asupra
unui organ tinta
specific in urma
unei singure
expuneri
Poate provoca Cat. 3
somnolenta si
oboseala
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat. 2

Expunerea
repetata poate
provoca
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Nr.
crt.

15

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Safilar Maxilux
n-heptane > 50 <=
100%
Hidrocarburi C3 –
C4 30 – 50%
1,2 diclporopropan 510%
Mix of bis(1,2,2,6,6pentamethyl-4-piperi
dyl)sebacate and
methyl 1,2,2,6,6pentamethyl-4piperidyl sebacate
Parfum

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Safilar
Maxilux

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

142-82-5
H224
68476-40-4

uscarea sau
craparea pielii
Lichide
inflamabile
Lichid si
Cat.1
vapori extrem
de inflamabili

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

0,05

spray

Tub de
metal de
600 ml –
presurizat

Dulap închis

Debitare/Depozit/
Role

1,5

Spray

Tub de
metal
presurizat

Spatiu inchis cu
temperatura
controlata

Debitare

78-87-5
H315

-

H336

H411

Sabaspray 5123
Butanonă 10 – 40%
Acetat de etil 10 –
40%;
Diizocianat de 4,4 –
metilen difenil 1-5%;

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

> 0,1 <= 1%

16

Clasa de
pericol**)

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Sabaspray
5123

78-93-3
141-78-6
101-68-8

H225

Corodarea
/iritarea pielii.
Provoaca
Cat. 2
iritarea pielii
Toxicitate asupra
unui organ tinta
specific in urma
unei singure
expuneri
Poate provoca Cat.3
somnolenta si
oboseala
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic Cat. 2
cu efecte pe
termen lung
Lichide
inflamabile
Lichid si
Cat. 2
vapori foarte
inflamabili
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NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Dilaurat de
dibutilstaniu 0,3 -1%;
Clorură de benzoil
0,1-1%;
Izocianat de O – (p 1
izocianatobenzil)fenil
0,1-1%

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

77-58-7
98-88-4
5873-54-1

H317

H319

H334

H336

tone

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

DATA:
Revizie decembrie 2020

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Sensibilizarea
cailor
respiratorii si
ale pielii
Poate cauza Cat. 1
sensibilizare la
contactul cu
pielea.
Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat.2
iritare grava a
ochilor
Sensibilizarea
căilor
respiratorii și
a pielii
Poate provoca Cat. 1
simptome de
alergie sau
astmă sau
dificultăți
derespirație în
caz de inhalare

Toxicitate
asupra unu
organ tinta
specific in
urma unei
singure
expuneri
Poate provoca Cat.3
somnolenta si
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S.C. EUROFOAM S.R.L.

Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Cantitatea
existentă
*****)
m3

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

oboseala

H351

H360 FD

DEPOZIT
17
Butelii GPL
Hidrocarburi cu C3
Hidrogen sulfurat <
0,5%
Monoxid de carbon <
0,3%
1,3 Butadienă< 0,1%

GPL Propan

68606-26-8
7783-06-4 H220

Cerneala
imprimanta burete
butanonă, etil-metil
şi cetonă 80 – 85%
1-metoxi-2-propanol,
monopropilen glicol
metil eter 1-5%
CELLULOSE
NITRATE <= 12.6%
Nitrogen 1-5%

Toxicitate
pentru
reproducere
Susceptibil de Cat. 1A
a dauna
fertilitatii sau
fatului
Gaze
inflamabile
Gaz extrem de Cat. 1
inflamabil

0,78

Gaz
petrolierl
ichefiat

Butelii din
oțel de 10 kg

Rastel

Zonă acoperitã, lângă
bazinele de retenție
ape pluviale

0,017

lichid

Bidon de
plastic de 5 l

Spațiu destinat de
depozitare

depozit

630-08-0
106-99-0
H280

18

Cancerigene
Susceptibil de Cat. 2
a provoca
cancer

TKDKSW 010
78-93-3

H225

107-98-2

9004-70-0
H319

Gaze sub
presiune
Conține un gaz
sub presiune,
pericol de
explozie în caz
de încălzire
Lichide
inflamabile
Lichid si
Cat. 2
vapori foarte
inflamabili

0,02

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat. 2
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

4-metillpentan-2-one;
isobutil metil cetona
1-5%
propan-2-ol, 1-5%
Densitate
0,833 – 0,835 g/cmc

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

108-10-1

iritare grava a
ochilor

67-63-0

Toxicitate
asupra unu
organ tinta
specific in
urma unei
singure
expuneri
Poate provoca Cat. 3
somnolenta si
oboseala

H412

Motorină

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

H336

MENTENANȚĂ
19 Motorina
Densitate :
0,820 – 0,845
g/cm3,(15 °C)

Clasa de
pericol**)

68334-305

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronica
Nociv pentru Cat. 3
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

H226

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili

Cat. 3

H304

Toxicitate
prin
inhalare.
Poate fi
mortal in caz
de inghitire si
prin

Cat.1

0,05

lichid

Canistră de
10 l

Spațiu destinat de
depozitare

Mentenanță
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NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

tone

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

DATA:
Revizie decembrie 2020

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

patrundere in
caile
respiratorii

H315

H332

Corodarea/
iritarea pielii
Provoaca
iritarea pielii
Toxicitate
acuta
Nociv in caz
de inhalare

Cat. 2

Cat. 4

H351

Carcinogenitate
Poate
provoca
cancer

Cat. 2

H411

Periculos
pentru
mediul
acvatic.
Toxicitate
cronica.Toxi
c pentru
mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung

Cat. 2

H373

STOT RE 2
Poate
provoca
leziuni ale
organelor in
caz de

Cat . 2

________________________________________________________________________________
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Nr.
crt.

20

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Interflon Paste HT
1200 (aerosol)
Hidrocarburi, C7-C9,
isoalcani 10 – 25%
Butan 10 – 25%
Propan 10 – 25%
Izobutan 10 – 25%

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

Interflon
Paste HT
1200
(aerosol)
106-97-8
74-98-6
75-28-5

H222
H229

H304

H336

H315

expunere
prelungita
sau repetata
Aerosoli
inflamabili si
neinflamabili
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Toxicitate
prin
inhalare.
Poate fi
mortal in caz
de inghitire si
prin
patrundere in
caile
respiratorii
STOT SE3
Poate
provoca
somnolenta
sau oboseala
Corodarea
/iritarea pielii.
Provoaca
iritarea pielii

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

0,020

Starea
fizică

aerosol

Mod de
stocare
****)

Tuburi
plastic, 0,5
kg

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Incapere
temperatura
controlata

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Mentenanță

Cat. 1
Cat. 2

Cat. 1

Cat. 3

Cat. 2

Periculos
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NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Lubefil
>= 7% - < 10%
Hidrocarburi, C6,
Isoalcani, <5 % nHexan
Scos din folosinta

Lubefil

H222
H229

H412

22

METACLEAN 300
Hidrocarburi, C7, nalcani, isoalcani,
ciclice 40 – 50%;
Hidrocarburi C3-C4
40-50%;

Categoria
de pericol
**)

m3

H412

21

Clasa de
pericol**)

Cantitatea
existentă
*****)

METACL
EAN 300

68476-40-4

H222
H229

pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Nociv pentru Cat. 3
mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Aerosoli
inflamabili si
neinflamabili
Aerosol
Cat. 1
extrem de
Cat. 2
inflamabil
Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Nociv pentru Cat. 3
mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Aerosoli
inflamabili si
neinflamabili
Aerosol
Cat. 1
extrem de
Cat. 2
inflamabil

tone

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

DATA:
Revizie decembrie 2020

Mod de
stocare
****)

Starea
fizică

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Scos din
folosinta

aerosol

-

Mentenanță

Scos din
folosinta

aerosol

-

Mentenanță
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

H315

H319

H336

H412

MOB-LUBE
Hidrocarburi, C7, n-

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

Etil acetat 1,5 – 2,5
%;
Scos din folosinta

23

Clasa de
pericol**)

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

MOBLUBE

Corodarea
/iritarea
pielii.
Provoaca
Cat. 2
iritarea pielii
Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o Cat.2
iritare grava
a ochilor

STOT SE3
Poate
Cat. 3
provoca
somnolenta
sau oboseala
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Nociv pentru Cat. 3
mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Aerosoli
inflamabili si

0.004

aerosol

Tub metal

Dulap metalic încuiat Mentenanță
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NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Nr.
crt.

24

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

alcani, isoalcani,
ciclice 15 – 20%;
Hidrocarburi C3-C4
40-50%;
Decano 5-7%
2-(2-butoxiethoxi)
etil acetate;
dietilen glicol
monobutil eter acetat
1,5- 2,5%
2-butoxietanol;
ethilen
glicol monobutil eter
0,5 – 1%
REPSOL TAUR
150

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

68476-40-4

H222
H229

124-18-5

124-17-4

tone

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

DATA:
Revizie decembrie 2020

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

neinflamabili
Aerosol
Cat. 1
extrem de
Cat. 2
inflamabil
Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

111-76-2

REPSOL
TAUR 150
H302

Scos din folosinta

H317

H318

Toxicitate
acută
Nociv in caz
de inghitire

Scos din
folosinta

aerosol

Mentenanță

Cat. 4

Sensibilizare
a cailor
respiratorii
si ale pielii
Poate provoca Cat. 1
o reacție
alergică a
pielii
Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoacă
Cat. 1
leziuni oculare
grave
Periculos
pentru mediul
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

H413

DETER 100
Hidrocarburi C3-4,
40-50%;
Hidrocarburi C6 ,
15-20%;
Hidrocarburi C11C13 , 15-20%;
2(2butoxi)etilacetat,
dietilenglicol,
monobutil
eteracetat 2,5 – 5%.

DETER
100

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

H411

25

Clasa de
pericol**)

68476-40-4
-

H222
H229

-

124-17-4

H315

H319

acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung
Poateprovoca
efecte nocive
pe termen lung
pentru mediul
acvatic
Aerosoli
inflamabili si
neinflamabili
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Cat. 2

Cat. 4

0,0016

aerosol

Tub 400 ml

Dulap metalic încuiat Mentenanță

Cat. 1
Cat. 2

Corodarea
/iritarea
pielii.
Provoaca
Cat. 2
iritarea pielii
Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o Cat.2
iritare grava
a ochilor
Periculos
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

27

Air Net
Propan 10-12,5%
Butan 2,5 -5%
Propan 2-ol 2,5 -5%
Izobutan 1,5- 2,5%

Isopropanol
Isopropanol 100%
Densitate
0,785 g/cmc

Air Net
74-98-6
106-97-8
67-63-0
75-28-5

KontaKt
IPA Plus

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

H412

26

Clasa de
pericol**)

H222
H229

67-63-0
H224

H319

H336

pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Nociv pentru
mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Aerosoli
inflamabili si
neinflamabili
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Lichide
inflamabile
Lichid și
vapori extrem
de inflmabili

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Cat. 3

0,005

aerosol

Tub metalic
de 400 ml

Dulap metalic încuiat mentenanță

0,039

lichid

Bidon de
plastic de 1 l

Dulap metalic încuiat mentenanță

Cat. 1
Cat. 2

0,05
Cat. 1

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat. 2
iritare grava a
ochilor
STOT SE3
Poate
provoca
somnolenta

Cat. 3
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Cantitatea
existentă
*****)
m3

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

sau oboseala
acvatic cu
efecte pe
termen lung
STINGERE INCENDIU
28 HOTFOAM
2 – Butoxietanol 1020%
2 – (2-butoxi) etanol
10 – 20%
TEA lauril eter sulfat
0-10%
Octilsulfat de sodiu
0-10%
Etilenglicol 0-10%
Alcool laurinic 010%
Alchene sulfonat de
sodiu 0-10%
Cocoamidopropilami
nooxid 0-10%
TEA sulfat 0-10%
Densitate
1,02 g/cmc

HOTFOAM

8,00
11-76-2
112-34-5
H315
157627-946
142-31-4
107-21-1
112-53-8

H318

68439-75-6
61792-31-2
7376-31-0

H411

CURĂȚENIE GENERALĂ EUROFOAM
29
Spray înlăturare
Spray
etichete R581
inlaturare
Hidrocarburi C7 –
H222
etichete
C9(n-alcani, izoH223
R581
alcani, cicloalcani)
20-25%
64742 – 95
Hidrocaburi C9

8,16

lichid

IBC plastic
+lemn
+metal

Spațiu destinat de
depozitare

Depozit blocuri lungi

0,0019

lichid

Flacon din
plastic de
250 ml

Dulap încuiat

Spume tehnice

Corodarea
/iritarea
pielii.
Provoaca
Cat. 2
iritarea pielii
Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoacă
Cat. 1
leziuni oculare
grave
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru Cat. 2
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung
Lichide
inflamabile
Lichid și
vapori foarte
inflmabili

0,0025
Cat.1
Cat. 2

Lezarea
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

aromate 20-25%
Propan – 2 – ol, 1020%
Butan < 20%
Propan < 20%
Izobutan < 20%
Izotridecano
etoxilat 1-10%
Dioxid de carbon 110%
Densitate
0,76 g/cm3

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

67– 63 – 0
106-97-8
74-98-6 7528-5,
H319
69011-36-5

124-38-9

H335

H336

tone

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

DATA:
Revizie decembrie 2020

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
iritare grava a Cat. 2
ochilor
Toxicitate
asupra unui
organ țintă
specific în
urma unei
singure
expuneri
Poate provoca Cat. 3
iritarea căilor
respiratorii
Poate
Cat. 3
provoca
somnolenta
sau oboseala
acvatic cu
efecte pe
termen lung

H304

Toxicitate
prin
inhalare.
Poate fi
Cat. 1
mortal in caz
de inghitire si
prin
patrundere in
caile
respiratorii
Periculos
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Detergent
dezinfectant lichid
concentrat fără
aldehide
2 fenoxietanol 1015%
N-(3 aminopropil) –
N dodecilpropan,
1,3 diamin 10-15%
Propan 2-ol
Dodecildimetil
clorura de amoniu
5-10%.
Densitate
0,97 g/cm³

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

H411

30

Clasa de
pericol**)

DesinetCompact

122-99-6
2372-82-9
H302
67-63-0
7173-51-5
H314

pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Cat. 2
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung
Toxicitate
asupra unui
organ tinta
specific in
urma
expunerii
repetate
Poate provoca Cat. 4
leziuni ale
organelor

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

0,002

Starea
fizică

lichid

Mod de
stocare
****)

Flacon din
plastic de 25
ml

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Dulap încuiat

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

EUROFOAM SB
Debitare, Depozit,
Sediu

Corodarea
/iritarea pielii
Provoacă
Cat. 1A
arsuri grave
ale pielii ;i
lezarea ochilor

STOT
RE2
H373

Toxicitate
acuta
Nociv în caz
de inghitire

H400

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Foarte toxic

Cat. 1
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Cantitatea
existentă
*****)
m3

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

pentru mediul
acvatic

H411

HALA ROLE
31 PTFE GREASE
Gaz petrolier 30 –
40%
Bazeoil 20 – 30%
Nafta
(petrol)hidrohidratat
40-50%
Poli
(tetrafluoretilenă) 15%

PTFE
GREASE

68476 –
86-8
101316-692
64742-49-0

H222
H229

9002-84-0

H315

H336

Toxicitate
cronică
Toxic pentru Cat. 2
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung
Aerosoli
inflamabili si
neinflamabili
Aerosol
Cat. 1
extrem de
Cat. 2
inflamabil
Recipient sub
presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

0,048

aerosol

Recipient
400 ml

Dulap inchis

Hala role

Corodarea
/iritarea
pielii.
Provoaca
Cat. 2
iritarea pielii
STOT SE3
Poate
Cat. 3
provoca
somnolenta
sau oboseala
Toxicitate
pentru
reproducere
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

H361

H373

H411

EUROFOAM DEZINFECTANȚI
32 HYSEPTA
HYSEPALCODERM
TA
SOFT
ALCODE
Amestec alcooli
RM SOFT
sintetici C2 – C3,
50 – 55%

Clasa de
pericol**)

H225

H319

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Susceptibil Cat. 2
de a dăuna
fertilității sau
fătului
STOT RE 2
Poate
provoca
leziuni ale
organelor in
caz de
expunere
prelungita
sau repetata

Cat. 2

Cat. 3

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru Cat. 2
mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Lichide
inflamabile
Lichid și
foarte
inflmabili

0,04

0,032

lichid

Bidoane de
plastic de 5 l

Spațiu destinat de
depozitare

EUROFOAM SBtoate halele

Cat. 2

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat. 2
iritare grava a
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Clasa de
pericol**)

Categoria
de pericol
**)

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Cantitatea
existentă
*****)
m3

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

ochilor

H336

33

34

Gel antibacterian
Etanol, propan 2-ol
70%;
Glicerol 1%;
Carbomer 0,5%;
2 amino-2metilpropanol 0,25%.
Gel antibacterian
Etanol, 63% ș
Propan 2-ol, 7 %;
C12-C16
alchildimetilbenzil
clorură de amoniu
0,85%

HYGIENIUM

64-17-5
67-63-0
H225

I Gel Blue
64-17-5
67-63-0

H225

68424-85-1

H319

35

Gel antibacterian
Etanol, 50-70% ;
Propan 2-ol, 3-10 %;

Purell
64-17-5
67-63-0

H225

STOT SE3
Poate
Cat. 3
provoca
somnolenta
sau oboseala
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Lichide
inflamabile
Lichid și
foarte
inflmabili

Lichide
inflamabile
Lichid și
foarte
inflmabili

0,02

lichid

Bidoane de
plastic de 5 l

Spațiu destinat de
depozitare

EUROFOAM SBtoate halele

0,02

lichid

Bidoane de
plastic de 5 l

Spațiu destinat de
depozitare

EUROFOAM SBtoate halele

0,0028

lichid

Flacon de
plastic de
350 ml

Spațiu destinat de
depozitare

EUROFOAM SBtoate halele

Cat. 2

Cat. 2

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat. 2
iritare grava a
ochilor
Lichide
inflamabile
Lichid și
Cat. 2
foarte
inflmabili

0,0035

Lezarea
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Solutie
antibacteriana
Etanol, 50-70%

Maxil
64-17-5

H225

H319

H336

37

Solutie
dezinfectanta
birouri
Compuși de amoniu
cuaternat benzil C12C16 alchildimetil
cloruri – 22%
2 fenoxietanol 1020% ,
Etertrideciclic de

Categoria
de pericol
**)

Cantitatea
existentă
*****)
m3

H319

36

Clasa de
pericol**)

Terralin
Protect
concentra68424-85-1
tie 1%

122-99-6
-

H302

grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat. 2
iritare grava a
ochilor
Lichide
inflamabile
Lichid și
Cat. 2
foarte
inflmabili

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

0,02

Starea
fizică

lichid

Mod de
stocare
****)

Bidoane de
plastic de 5 l

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Spațiu destinat de
depozitare

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

EUROFOAM SBtoate halele

Lezarea
grava/iritarea
ochilor
Provoaca o
Cat. 2
iritare grava a
ochilor
STOT SE3
Poate
Cat. 3
provoca
somnolenta
sau oboseala
acvatic cu
efecte pe
termen lung
Toxicitate
asupra unui
organ tinta
specific in
urma
expunerii
repetate
Poate provoca Cat. 4
leziuni ale
organelor

0,005

Lichid

Recipient
plastic

Bidoane de plastic de
5l

EUROFOAM SBtoate halele
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Nr.
crt.

Denumirea
substanțtei
periculoase/
amestecului *)

Denumirea
comercială
a substanței
periculoase/
amestecului

polietilenglicol 515%;
Propan 2-ol, 3-8%;
Eter de
alchilpoliglicol,%5;
Tetrahidroxipropile
nilendiemin:, 5%

Nr. CAS

Fraza de
pericol
**)

Gaz metan

67-63-0
-

H314

102-60-3

Metan

Cantitatea
existentă
*****)

Categoria
de pericol
**)

m3

H400

38

Clasa de
pericol**)

74-82-8

H220
H280

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

tone

Revizie decembrie 2020

Capacitatea totală de
stocare a substanțelor/
amestecurilor existente
pe amplasament/
posibil a fi prezente pe
amplasament***)
m3
tone

Starea
fizică

Mod de
stocare
****)

gaz

Fara stocare

Condiții de stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în cadrul
amplasamen-tului

Corodarea
/iritarea pielii
Provoacă
Cat. 1A
arsuri grave
ale pielii ;i
lezarea ochilor

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Foarte toxic
pentru mediul
acvatic
Gaze
inflamabile
Gaze sub
presiune

Cat. 1

Cat.1

-

-

-

0,020

Conducte verificate
Periodic, ventile,
supape de siguranță..
Detector de gaze.

Centrale termice,

*) Se vor nomonaliza toate substanțele/amestecurile așa cum sunt definite în Legea 59/2016, cu completarile ulterioare: „substanța periculoasă - o
substanță sau un amestec care intra sub incidența părții 1 ori care este prevazută/prevăzut în partea a 2-a din anexa 1, inclusiv sub forma de materie
primă, produs, produs secundar, rezidual sau intermediar.”
**) Conform prevederilor fișei cu date de securitate(FDS) și a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE
și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2008.
***) Conform definiției de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură: „ capacitățile maxime de stocare de pe amplasament – suma volumelor, transformată
în unități de masă, a tuturor echipamentelor în care se utilizează, manipulează sau stochează substanțe periculoase, cum ar fi rezervoare, pompe,
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DATA:

NOTIFICARE

Revizie decembrie 2020

compresoare, conducte, butelii, butoaie etc, existente pe amplasament și în care există sau nu substanțe periculoase în cantitățile admise prin
prescripțiile și normele tehnice de exploatare. Pentru materialele stocate în vrac sau ambalate se consideră cantitățile maxime prevăzute în declarația
pe proprie raspundere pentru obținerea acordului de mediu, respectiv prevăzute în autorizația/autorizația integrată de mediu.”
****) Mod de stocare – forma în care substanța periculoasă este ( lăzi, butelii, butoaie, bidoane) precum și numărul și capacitatea maximă (m3/tone)
stocată (de ex.: rezervor atmosferic/ cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor subteran, suprateran, batal, iaz de decantare,
platformă betonată, depozit închis/acoperit, saci, lazi, butelii, butoaie, bidoane etc), precum și numărul de rezervoare și capacitatea maximă (m3/tone)
*****) Cantitatea exitentă este variabila și depinde de producție, respectiv de comenzi
Fraze de pericol relevante pentru încadrarea SEVESO:
Tabelul nr. 3. - Inventarul deșeuri periculoase

Nr.
crt.

Denumirea deșeului

Codul
deșeului

Proprietatea
periculoa-să
(HP1-HP15)

1

Categoria
de pericol
(H, P, E
**)

Corodarea/irit
area pielii
H315 –
Provoacă
iritarea pielii,
Cat. 2.

Ape uleioase de la
separatoarele
ulei/apa –13

Fraza de
pericol ale
substanțelor
prezente în
deșeu

05 07*

13 05 07*

Anexa 5

Lezarea
gravă/iritarea
ochilor

Cantitatea existentă
m3

tone
Cantitatea
lunară
produsă

-

Capacitatățile maxime de
stocare de pe amplasament
***)
m3

Starea fizică

Mod de stocare
****)

Condiții de
stocare/
operare
Atm/0C

Localizare în
cadrul
amplasamentului

lichid

Separatoarele de
hidrocarburi

Separatoarele
de
hidrocarburi

Separatoarele
de
hidrocarburi

tone
6,030

H319 –
Provoacă o
iritare gravă a
ochilor. Cat.
2.
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Alţi solvenţi organici,
soluţii de spălare şi
soluţii mumă –

07 02 04*

2

07 02 04*

Anexa 5

Toxicitate
acuta.
H330 Mortal in caz
de inghitire.
Cat. 1,2
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Lichide
inflamabile
H225- H226 Lichid si
vapori
inflamabili.
Cat. 2,3

H

DATA:

NOTIFICARE

Cantitatea
lunară
produsă

Revizie decembrie 2020

5,900

lichid

Deseul este
depozitat în IBCuri

Într-un loc de
depozitare
acoperit

Zona
copertina-deal

P

**) Conform prevederilor fișei cu date de securitate(FDS) și a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE
și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2008.
***) Conform definiției de la pct. 3 al anexei nr. 1 la procedură: „ capacitățile maxime de stocare de pe amplasament – suma volumelor, transformată
în unități de masă, a tuturor echipamentelor în care se utilizează, manipulează sau stochează substanțe periculoase, cum ar fi rezervoare, pompe,
compresoare, conducte, butelii, butoaie etc, existente pe amplasament și în care există sau nu substanțe periculoase în cantitățile admise prin
prescripțiile și normele tehnice de exploatare. Pentru materialele stocate în vrac sau ambalate se consideră cantitățile maxime prevăzute în declarația
pe proprie raspundere pentru obținerea acordului de mediu, respectiv prevăzute în autorizația/autorizația integrată de mediu.”
****) Mod de stocare – forma în care substanța periculoasă este ( lăzi, butelii, butoaie, bidoane) precum și numărul și capacitatea maximă (m3/tone)
stocată (de ex.: rezervor atmosferic/ cu răcire/sub presiune, sferă, cilindric, orizontal, vertical, rezervor subteran, suprateran, batal, iaz de decantare,
platformă betonată, depozit închis/acoperit, saci, lazi, butelii, butoaie, bidoane etc), precum și numărul de rezervoare și capacitatea maximă (m3/tone)
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Modul de realizare a calculului de încadrare
Tabel .4. Regula sumei pentru stabilirea incadrarii unui amplasament sub prevederile Legii nr. 59/2016, cu completarile ulterioare
Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

50,0/10

50,0/100

50,0/10

50,0/100

50,0/10

50,0/100

50,0/10

50,0/100

0,61/10

0,61/100

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

Ongronat
1080

2

Desmodur
T80

3

Ongronat
1065

4

Lupranat T
80 A

5

Lichid pe
conducte

Subtotal

50,0

50,0
H330
50,0

50,0

0,61

Toxicitate
acuta
Mortal in caz
de inghitire

Cat. 1,2

H1,H2

Poz. 26

1

Substanță nominalizată - 2,4/2,6-toluen diizocianată - 1

SPUMARE – MATERII PRIME

200,61/10 200,61/100

CATALIZATORI
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1
1,4
Substanță
neno,inalizată 1

Kosmos 54

6

H400

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Foarte toxic
pentru mediul
acvatic

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

1,4/200

Nivel
superior

Nivel
superior

Cat. 1

E1

1,4/100

Cat.2

E2

0,62/200 0,62/500

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

COLORANȚI

7

0,62
Substanță
nenominalizată 2

Reactint
Violet
X80LT

H411

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

ALTE SUBSTANȚE DE CURĂȚENIE
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Qbiz GS
8

Substanță
nenominalizată
3

Partea 1
0,60
H225

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Cat. 2

P5c

Cat.3

P5c

0,20/
5000

0,20/
50000

Cat. 2

P5c

0,2004
5000

0,2004/
/50000

Cat.3

P5c

0,2004
5000

0,2004/
/50000

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,60/5000 0,60/50000

9

ORTEGOL
AO 2
Se elimina
din fabricatie

TEGOAMIN
DMP
10

TEGOAMI
N E10
11

Substanță
Substanță
Substanță
nenominalizată nenominalizată nenominalizată
6
5
4

PRODUCȚIE SPUME ESTERI
0,20
H226

0,2004
H225

0,2004
H226

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

WSFR-30FT

12

Substanță nenominalizată
7

Partea 1

13

Cat. 1

E1

H411

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat.2

E2

H226

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili

Cat.3

P5c

0,40
Substanță
nenominalizată 8

Kosmos EF

H410

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Foarte toxic
pentru mediul
acvatic cu
efecte pe
termen lung

11,25

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

11,25/
100

11,25/
200

Nivel
superior

Nivel
superior

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,40 /200 0,40/500

ALTE PROCESE - DEBITARE

14

0,05

Substanță
nenominaliz
ată 9
Substanță
nenominaliz
ată

Diluant
5070

0,05/5000 0,05/50000
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1
0,05

H411

15

0,05
Substanță nenominalizată 10

Safilar
Maxilux

H224

H411

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat.2

E2

Cat. 1

P5a

Cat.2

E2

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,05/200 0,05/500

0,05/10

0,05/50

0,05/200 0,05/500
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

GPL Propan
17

18

Cerneala
imprimanta
burete

Substanță
nominalizată 2

16

Substanță
nenominalizată
12

Sabaspray
5123

Substanță
nenominalizată
11

Partea 1
1,50
H225

0,78
H220

0,017
H225

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Gaze
inflamabile
Gaz extrem de
inflamabil

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili

Cat. 2

P5c

Cat. 1

P2

Cat. 2

P5c

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

1,50/5000 1,50/50000

Poz.18

0,78/50

0,78/200

0,017/5000

0,017/
50000

MENTENANȚĂ
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
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Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Motorină

*
Fraza
de
pericol

0,05

Substanță nominalizată - 3

19

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

Partea
2

34

H226

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili

Cat.3

P5c

H411

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat.2

E2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

0,05/
2500

0,05/
25000

Nivel
superior

Nivel
superior

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,05/2500 0,05/25000
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

20

0,02
Substanță nenominalizată 15

Interflon
Paste HT
1200
(aerosol)

H222
H229

Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

Cat. 1
Cat.2

P3a

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
inferior

0,02/150

0,02/500

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior
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Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

Scos din
folosință

21

Substanță nenominalizată 16

Lubefil

H222
H229

Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

Cat. 1
Cat.2

P3a

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
inferior

-

-

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

Scos din
folosință
22

Substanță nenominalizată 17

METACLEAN 300

H222
H229

Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit

Cat. 1
Cat.2

P3a

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
inferior

-

-

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior
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periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

REPSOL
TAUR 150
Scos din
folosinta

H222
H229

Substanță
nenominalizată 19

23

24

0,004
Substanță nenominalizată 18

MOBLUBE

H411

Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat. 1
Cat.2

P3a

Cat.2

E2

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,004/150 0,004/500

-

-
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Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

DETER 100
25

Substan;[
nenominalizată
21

Partea 1

0,005

Izopropanol
KontaKt IPA
Plus

Substanță
nenominalizată
23

26

27

H224

Substanță nenominalizată 22

Air Net

0,0014

H222
H229

0,039
H224

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Cat. 1

P5a

0,0014/10 0,0014/50

Cat. 1
Cat.2

P3a

0,005/150 0,005/500

Cat. 1

P5a

0,039/10

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,039/50
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periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

STINGERE INCENDII

28

8,16
Substanță
nenominalizată 24

HOTFOAM

H411

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat.2

E2

8,16/200 8,16/500

CURĂȚENIE GENERALĂ EUROFOAM
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nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

29

0,0019

Substanță nenominalizată 25

Spray
inlaturare
etichete
R581

H222
H229

H411

Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat. 1
Cat.2

P3a

Cat.2

E2

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

0,0019
/200

0,0019/
500

Nivel
superior

Nivel
superior

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,0019/150 0,0019/500
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
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Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

30

0,002

Substanță nenominalizată 26

DesinetCompact

H400

H411

Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Foarte toxic
pentru mediul
acvatic
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat. 1

Cat.2

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

0,002/
100

0,002/
200

Nivel
superior

Nivel
superior

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

E1

E2

HALĂ ROLE
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Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1

31

0,048

Substanță nenominalizată 28

PTFE
GREASE

H222
H229

H411

Aerosoli
inflamabili
si
neinflamabil
i
Aerosol
extrem de
inflamabil
Recipient
sub presiune,
poate
exploda daca
este incalzit
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
cronică
Toxic pentru
mediul acvatic
cu efecte pe
termen lung

Cat. 1
Cat.2

P3a

Cat.2

E2

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

0,048
/200

0,048/
500

Nivel
superior

Nivel
superior

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,048/150 0,048/500

EUROFOAM DEZINFECTANȚI
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Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

32

HYSEPTA
ALCODER
M SOFT

HYGIENIUM
33

I Gel Blue
34

Purell
35

Substanță
Substanță
Substanță
Substanță
nenominalizată nenominalizată nenominalizată nenominalizată
32
31
30
29

Partea 1
0,032
H225

0,02
H225

0.02
H225

0,0028
H225

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
inferior

0,032/
50000

Nivel
superior

Cat. 2

P5c

0,032/5000

Cat. 2

P5c

0,02/5000 0,02/50000

Cat. 2

P5c

0,02/5000 0,02/50000

Cat. 2

P5c

0,0028 /
5000

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,0028 /
50000
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*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

37

Gaz metan
38

40

Alţi solvenţi
organici,
soluţii de
spălare şi
soluţii

H225

0,005

H400

0,02

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori extrem
de inflamabili
Periculos
pentru mediul
acvatic.
Toxicitate
acută.
Foarte toxic
pentru mediul
acvatic

Cat. 2

P5c

Cat. 1

E1

Cat. 1

P2

Partea
2

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superio
r

0,005/
100

0,005/
200

Nivel
superior

Nivel
superior

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

0,02/5000 0.02/50000

H220
Gaze
inflamabile

5,9
H330

Toxicitate
acuta
Mortal in caz
de inghitire

Cat. 1,2

H1,H2

Poz. 18

5,90/10

0,02/200

Terralin
Protect
concentratie
1%

0,02

Substanță
nenominalizată 34

36

Substanță
nominalizată
4

Maxil

Substanță
nenominalizată
33

Partea 1

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

0,02/50

Denumirea substantei
periculoase

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Poz. 26

Nr.
crt.

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

5,90/100
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Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament. Cantitatile relevante prevazute in partea 1 si partea 2 ale anexei
nr. 1 la Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
periculoase, cu completarile ulterioare

Nr.
crt.

Denumirea substantei
periculoase

Capacitati
maxime
de
stocare
pe
amplasa
-- ment
(tone)

*
Fraza
de
pericol

*
Clasa de
pericol

*
Categoria
de pericol

Incadrare in
prevederile anexei
nr. 1 la Legea
nr.59/2016, cu
completarile
ulterioare

Partea 1
mumă –

07 02 04*

5,9
H225
H226

Lichide
inflamabile
Lichid si
vapori
inflamabili

Cat. 2,3

Partea
2

Categorii de
substante din
partea 1, sectiunea
H si substante din
partea 2 – din
categoria Pericole
pentru sanatate H

Categorii de
substante din partea
1, sectiunea P si
substante din partea
2 –Pericole fizice P

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea E si
substante din
partea 2 –Pericole
pentru mediu E

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

P5c

Nivel
superior

Nivel
superio
r

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O1 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O1

Categorii de
substante din
partea 1,
sectiunea O2 și
substante din
partea 2 – din
categoria Alte
pericole O2

Categorii de
substante in
partea 1,
sectiunea O3
și substanțe
din partea 2
– din
categoria
Alte pericole
O3

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
inferior

Nivel
superior

Nivel
superior

Nivel
superior

5,90/5000 5,90/50000

Capacități maxime de stocare pe amplasament.
.
cantități relevante prevăzute in Anexa 1 partea 1 si partea 2 a Legii nr.
59/2016 (tone)

∑

20,651

2,0651

0,0261549 0,0055350 0,173239 0,081946

Coeficienti rezultati din aplicarea regulilor de insumare conform Legii nr. 59/2016, cu completarile ulterioare
1
Insumarea substantelor periculoase enumerate in partea 2, care se
∑qx/Qx= ∑qx/QUx
incadrează in categoriile de toxicitate acuta 1, 2 sau 3 (prin inhalare) sau 20,6510 =2,06510
STOT SE categoria 1, impreună cu substantele periculoase care se
incadrează in secţiunea H, de la H1 la H3 din partea 1

2

Insumarea substantelor periculoase enumerate in partea 2, care sunt
explozivi, gaze inflamabile, aerosoli inflamabili, gaze oxidante, lichide
inflamabile, substante si amestecuri autoreactive, peroxizi organici,
lichide si solide piroforice, lichide si solide oxidante, impreună cu

>1

>1
∑qx/Qx= ∑qx/QUx
0,02615 =
0,00553
˂1

˂1
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3

4

5

6

substantele periculoase care se incadrează la setţiunea P, de la P1 la P8
din partea 1
Insumarea substantelor periculoase enumerate in partea 2, care sunt
incadrate ca periculoase pentru mediul acvatic, in categoriile Acut 1,
Cronic 1sau Cronic 2, impreuna cu substantele periculoase care se
incadrează la sectiunea E, de la E1 la E2 din partea 1
Insumarea substantelor periculoase enumerate in partea 2, care sunt
incadrate la O1, substante sau amestecuri cu fraza de pericol EUH014
impreuna cu substantele periculoase care se incadreaza la sectiunea O,
de la O1 din partea 1
Insumarea substantelor periculoase enumerate in partea 2, care sunt
incadrate la O2, substante si amestecuri care in contact cu apa emit gaze
inflamabile, categoria 1 inpreuna cu substantele periculoase care se
incadreaza la sectiunea O, de la O2 din partea 1
Insumarea substantelor periculoase enumerate in partea 2, care sunt
incadrate la O3, substante sau amestecuri cu fraza de pericol EUH029
impreuna cu substantele periculoase care se incadreaza la sectiunea O,
de la O3 din partea 1
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∑qx/QLx ∑qx/QUx
=0,1732 = 0,0819

˂1

˂1
0

0

0

0

0

0

Nota:
* - s-a luat in considerare caracteristica periculoasa relevanta pentru incadrarea SEVESO.
qx = cantitatea de substanță periculoasă x (sau categoria de substanțe periculoase) inclusă în partea 1 sau în partea 2,
QLX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din coloana 2, partea 1 sau din coloana 2, partea 2
QUX = cantitatea relevantă pentru încadrare pentru substanța periculoasă sau categoria x din coloana 3, partea 1 sau din coloana 3 partea 2, în conformitate cu Legea 59/2016.
In urma calculelor rezultate prin aplicarea regulii de insumare din Anexa 1, Nota 4 , coeficientul rezultat este >1 pentru suma proportiilor raportate la nivelul inferior si
superioar din Anexa 1, partea 1 si 2 pentru categoriile de substante periculoase care se incadreaza la sectiunile H din tabelul de calcul.

In concluzie amplasamentul intra sub incidența Legii nr. 59/2016, ca amplasament de nivel superior.
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5. Tipul activităţii/activităților în care sunt implicate substanţe
periculoase
a. descrierea sau tipul fluxurilor tehnologice în care sunt implicate substanțe periculoase
(productie, depozitare, manipulare etc.)
Producerea spumelor poliuretanice de diverse durități și densități prin reacția între materiile prime
de baza (poliol+toluendiizocianat) prin acțiunea catalizatorilor, a reticulanților și altor componente
chimice (stabilizatori, coloranți).
Controlul proceselor tehnologice – automatizat, comandat și monitorizat prin computer și certificat
din punct de vedere al calității, conform standardului ISO 9001/2008.
Tipul producției: discontinuă
Poliuretanul, deseori abreviat PU, este orice compus polimeric ce conţine un lanţ de unități
moleculare organice legate prin legături uretan.
Procesul tehnologic de spumare pentru producţia de spume poliuretanice este compus din
următoarele faze şi operaţii, conform schemei de flux a procesului tehhologic de mai jos :

Descrierea fazelor tehnologice
Transportul, descărcarea și depozitarea TDI de la furnizori se efectuează cu autocisterne închise
etanş. Descărcarea TDI din autocisterne se face prin intermediul pompelor şi al reţelelor de
conducte până la introducere în rezervoarele de TDI. Pentru evaluarea capacităţii de depozitare
înainte de începerea descărcării, rezervoarele sunt dotate cu un sistem de oprire măsurare şi indicare
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în timp real a cantităţii de TDI existentă în rezervoare şi de oprire automată a pompei în cazul
depăşirii cantităţii maxime în rezervor. Traseele de conducte şi rezervoarele pentru depozitarea
TDI sunt executate în construcţie etanşă, izolate termic şi prevăzute cu sistem de încălzire pentru
evitarea scăderii temperaturii TDI-ului sub valoarea de 160C temperatura la care are loc
cristalizarea TDI . Traseul de descărcare este conceput în aşa fel încât pe toată durata descărcării
este izolat complet faţă de atmosferă.
Hala de depozitare TDI
 4 tancuri x 50 mc pentru TDI;
 Cuvă betonată semiîngropată pentru preluare scurgeri accidentale bicompartimentată de
292,5 mc pentru TDI
 Sistem manual de detecţie vapori de TDI.
Cantitatea totală maximă care poate fi depozitată este de: 200 tone pentru TDI .
Conducta de aerisire a tancurilor de TDI este prevăzută cu supape de sens. Tancurile nu sunt sub
presiune.
Temperatura de depozitare a TDI şi poliol care asigură şi condiţii optime pentru procesul
tehnologic este de 17 – 230 C.
Transportuli descărcarea și depozitarea materii auxiliare
Transportul materiilor auxiliare utilizate în procesul de spumare se efectuează în recipiente închise
etanş. Depozitarea acestora se face în cadrul Halei Spumare - zonă marcată şi delimitată în Hala
spumare pentru depozitare recipienţi cu catalizatori, coloranţi, stabilizatori şi agenţi de reticulare
(spaţiu special amenajat prevăzut cu un sistem de cuve capabil să colecteze eventualele scurgeri) de
unde se preiau înaintea pregătirii procesului de spumare.
În vecinătatea liniei de spumare există 30 de tancuri de zi/rezervoare de depozitare a substanţelor
utilizate în proces având următoarele capacităţi: 10 rezervoare de zi/300 l, 3 rezervoare de zi/800 l,
12 rezervoare de zi/400 l, 5 rezervoare de zi/50 l.
Pentru depozitare utilizare şi preparare se respectă prevederile din Fişele cu date despre securitate
pentru fiecare produs în parte.
Spumarea (Hala Spumare C3)
La începutul spumării toate ingredientele care sunt prezente în formare sunt pompate din
rezervoarele în care se păstrează pe circuite separate prevăzute fiecare cu debitmetre care sunt
calibrate în funcţie de fiecare ingredient în parte. Amestecarea lor se face în interiorul unui mixer
prevăzut cu agitator tip pieptene cu turaţie mare. Amestecul de reacţie rezultat este deversat pe un
sistem de transport format dintr-o primă porţiune fixă cu înclinaţie variabilă şi un conveior cu pereţi
laterali şi de bază mobili ce avansează cu o mişcare continuă, sincronizată prin aşa numitul tunel de
spumare. Pe măsura desfăşurării reacţiilor, în masa fluidului apar primele “celule” de agent de
expandare (CO2 format în urma reacţiei chimice), fază denumită cremare. Aspectul cremos este
primul semn că reacţia începe în timp foarte scurt şi în amestec încep să apară semne de
efervescenţă, dând amestecului un aspect alburiu. După un timp de circa 12 sec. amestecul începe
să crească în înălţime şi apoi într-un timp cuprins între 75-140 sec. amestecul atinge înălţimea
maximă posibilă trecând apoi în faza de maturare. Ultima parte a perioadei de creştere şi început al
maturării se mai numeşte şi gelatinizare până la solidificarea totală după maturare. Apoi masa de
reacţie expandează continuu rezultând un bloc a cărui formă rectangulară este determinată de
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pereţii conveiorului. De-a lungul tunelului acesta este tapetat în continuu cu hârtie pentru a evita
aderarea spumei în etapele de transport ulterioare.
În primii 10-12 m spuma expandează până ce atinge dimensiunile normale ale blocului, care în
secţiune sunt de aproximativ 2.1m lăţime şi 1.2m înălţime.
În procesul tehnologic continuu de turnare a blocurilor din spumă poliuretanică, în anumite
momente ale procesului de producţie (pornire-oprire, schimbare tip spumă) concentraţia
componentelor se modifică în timp relativ scurt (30"-40"), cu valori care nu pot fi controlate, din
care rezultă porţiuni din blocul lung (1.5-3m) cu risc potenţial de autoaprindere.
Din procesul de spumare rezultă blocuri rebutate sau periculoase de tipul:
 Bloc cap - BC, prima porţiune (2-3m), care se taie din blocul lung la pornirea procesului de
spumare.
 Bloc coadă, sau final - BF, ultima porţiune (1-2m) care se taie din blocul lung la oprirea
procesului de spumare.
 Bloc intermediar - BI, porţiunea (1,5-2m) care se taie din blocul lung, ce cuprinde
schimbarea din mers a reţetelor de fabricaţie, respectiv trecerea de la un tip de spumă la
altul.
 Bloc accident tehnic- BA, porţiunea (1-15m) care se taie din bloc lung în cazul apariţiei
unui accident tehnic neprevăzut (defectarea unei pompe, eroare de soft, blocare filtre, ruperi
de hârtie spumare jos sau lateral, reţeta la limita de stabilitate chimică).
Dacă blocurile BC, BF, BI, sunt uşor de identificat şi localizat, blocurile accident BA se recunosc
după modificarea bruscă a dimensiunilor (înălţimea) şi aspectului (crăpături mari la suprafaţă şi
lateral, până la colapsare).
 Blocuri lungi cu risc de autoaprindere - BLA, sunt blocurile lungi cu conţinut ridicat de apă
şi toluendiizocianat (TDI) în reţeta de fabricaţie (aproape de limita critică),
 Blocuri cu risc potenţial de autoaprindere din categoria BC, BF, BI, BA, BLA. Acestea sunt
tăiate, inscripţionate şi depozitate separat, iniţial în zona exterioară de depozitare pentru
maturare (zona este denumită depozitul de capete şi cozi) şi ulterior la categoria de rest de
burete în zona de deşeuri.
În general, această operaţiune se execută direct după spumare, dar în cazul BLA acest lucru se
poate executa şi la depozitul de maturare.
Zona de depozitare temporară blocuri de spumă în caz de urgenţă/ zona depozitare capete şi cozi
Amplasamentul are două zone de siguranţă pentru depozitarea blocurilor de spumă şi anume:
 Zona de siguranţă I - Depozitarea în aer liber a blocurilor de spumă în situaţii de
supraîncălzire sau aprindere se efectuează în zona de siguranţă, zona betonată la capătul
drumului în dreptul halei de debitare şi a depozitului de blocuri scurte; se pot depozita
maximum 8 blocuri fără a fi stivuite;
 Zona de siguranţă II / Zona de siguranţă capete şi cozi (extremitate nord-estică a depozitului
de blocuri scurte) - în spatele halei debitare, stânga, la cca. 20 m de clădire. Platforma de
depozitare a capetelor şi cozilor este betonată. Cantitatea maximă ce se poate depozita este
de 2t.
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Zona depozitare butelii de propan – buteliile sunt stocate în aer liber, în zona acoperită, îngrădită şi
încuiată. Buteliile sunt aşezate într-un rastel şi asigurate împotriva răsturnării. Capacitatea maximă
este de 80 de butelii.
Depozitarea substanțelor periculoase în zonele: mentenanță, debitare, depozit role se face în
dulapuri încuiate.
Dezinfectanții sunt depozitați în spațiu destinat de depozitare în toate halele de producție.
Depozitarea deşeurilor
În timpul activităţilor de pregătire a procesului de spumare şi a spumării propriu-zise, rezultă o
cantitate de chimicale care pot fi contaminate sau amestecate într-o anumită proporţie şi care nu
mai pot fi reintroduse în proces. Aceste chimicale se păstrează în recipiente închise care sunt
depozitate în magazia de deşeuri, lângă magazia piese de schimb - C9 până la preluarea lor de către
firme autorizate. Tot în magazia de deşeuri sunt stocate până la preluarea de către operatori
autorizaţi şi deşeurile de ambalaje de hârtie - carton, plastic, lemn, textile contaminate cu substanţe
periculoase, deşeuri metalice, acumulatori uzaţi, anvelope uzate, uleiuri uzate, ambalaje
contaminate. În urma procesului de debitare rezultă resturi tehnologice de spumă care sunt balotate
şi valorificate la terţi sub formă de materie primă. Baloţii se stochează pe platformă betonată, în
exteriorul Halei Debitare.
b. anul proiectarii si al constructiei
Anul proiectarii 1998; instalare și probe tehnologice – 1998; modernizare tehnologică – 2005 și
2006 (CO2).
c. anul punerii in functiune – 1998
d. anul cand s-au facut ultimele modificari BAT, BREF, daca este si amplasament care se
supune prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si
completarile ulterioare
Modernizare tehnologică – 2005 și 2006 (CO2).
În anul 2015, SC Eurofoam SRL a realizat hale suplimentare pentru depozitarea şi
prelucrarea blocurilor de spumă poliuretanică, ca o primă etapă de dezvoltare a societăţii.
Astfel, s-au realizat următoarele obiective:
 Hala depozitare blocuri lungi;
 Tunel legătură cu anexe personal;
 Fundaţii conveior fix legătură nr. 1;
 Compartimentare hală depozitare blocuri scurte.
În anul 2017, SC Eurofoam SRL a realizat o serie de investiții astfel încît capacitatea de
producție să crească de la 15000 tone la 16000 tone de spună poliuretanică. Astfel, s-au realizat
următoarele obiective:
 Obiectiv 1 – Clădire debitare role din spume poliuretanice flexibile;
 Obiectiv 2 – Drum asfaltat /cale acces la docuri încărcare Obiectiv 1;
 Obiectiv 3 – Extindere fundații șine rampe de transfer blocuri lungi;
 Obiectiv 4 – Extinderea capacității de maturare prin montarea a încă 24 racks-uri (rafturi) de
maturare în hala existentă.
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 În faza 3 de extindere 2018 – 2019. Clădirea depozit de materii prime(obiectiv 11) este
extinsă pentru a permite creșterea capacității de producție. Clădirea depozit cu o înălțime de
8,5 m la streașină cu o amprentă la sol de 10 x15 m va fi prevăzută cu o cuvă de retenție pe
toată suprafața sa, cu o adâncime de 2,5 m. În aceasta cuvă sunt montate 6 vase de stocere
polioli cu o capacitate de 50 m3 fiecare și 1 vas de stocare orizontal de 27,5 m3. Alături de
vasele de stocare, în cuva de retenție vor fi montate și toate sistemele de pompe
centrifuge/pneumatice/dozatoare necesare descărcării poliolilor vâscoși din cisternele ayto și
dozării acestora în procesul de spumare.
În Faza 3 de dezvoltare preconizată 2018 – 2019 clădirea de debitare role este extinsă cu o
suprafață de 3500 mp (Obiectiv 10)
Fazele 3 încă nu au fost realizată.
În Faza 4 de dezvoltare 2019-2020 s-a realizat Obiectiv 12 – Hala debitare spume tehnice.
Faza 5 de extindere, perioada 2020 – 2021
- Obiectiv 13 Extindere Hală maturare 2
Extinderea Halei de maturare 2 se va face prin prelungirea acesteia cu o clădire adiacentă cu o
amprentă la sol de 50 x70 m și o înălțime de 16 m la cornișă. Destinația acesteia este mărirea
capacității de maturare a blocurilor lungi de la 150 blocuri la 300 blocuri lungi de 30 m.
e. modul in care sunt controlate procesele tehnologice:
Echipamente de automatizare pentru operarea în condiţii de control și siguranță a procesului
tehnologic
Controlul se realizează în principal automat la instalaţiile de producție ca procedură directă inclusă
în tehnologie, cod – EUR-P-LS-0013.
S-a adoptat o tehnologie modernă care corespunde normelor europene în vigoare pe linie de
securitate și protecția mediului și dotată cu echipamente de automatizare astfel:
 la depozitul de materii prime, rezervoarele de stocare a poliolului și TDI-ului sunt dotate cu
sisteme de semnalizare sonoră la indicarea nivelului maxim de umplere în tancuri;
 la instalația de spumare sunt senzori care indică producerea unor defecțiuni tehnice; dozarea
substanțelor se poate face și prin programare manuală;
 în hala de maturare a blocurilor de spumă, prin înregistrarea continuă și verificarea
temperaturii în blocuri, se identifică eventualele anomalii legate de creșterea temperaturii
peste pragul maxim de 165 oC și intervenţia prin izolarea și scoaterea în afara halei a
blocurilor vizate;
 la secția de debitare, instalaţiile de debitare sunt prevăzute cu senzori de miscare care
sesizează și blochează automat instalaţia dacă o persoană se găsește în raza de acțiune a
acesteia.
Înainte de începerea procesului de spumare, se completează lista sintetică de verificări și reglări,
fișa de înregistrare parametrii spumare, iar în cazul unor incidente, acestea sunt trecute în Raportul
de recepţie preliminarea în spumare.

Fazele procesului tehnologic

Documente privind controlul operațional
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Documente privind controlul operațional

Fazele procesului tehnologic

Descărcarea
și
depozitarea - Procedura de recepție materii prime și auxiliare EUR-P-PS-0003;
materiilor prime de bază (polioli și - Procedura Gestionarea substanțelor chimice EUR-P-LS-0018;
toluen diizocianat-TDI);
- Procedura Inventariere stocuri tancuri EUR-P-LS-0041;
Descărcarea
și
depozitarea - Procedura reguli de reacție în caz de intervenție la sistemul de
stingere și detecție al incendiilor EUR-P-LS-0042;
materialelor auxiliare necesare în
procesul de spumare;
- Instrucțiune descărcare toluendiizocianat (TDI) EUR-I-PS-0135 ;
condiţionarea materiilor prime - Procedura Controlul modificărilor materii prime și auxiliare cu
(polioli şi TDI necesare spumării);
impact direct asupra producției, mediului, sănătății și securității în
Eurofoam EUR- PL-LS-0030
- Procedura Identificare pericol, evaluare risc și stabilire controale
EUR-P-LS-0011
- Procedura Situații de urgență EUR-P-LS-0015
- Instrucțiune Reguli de reacție la defect EUR-I-PS-0109;
Prepararea
catalizatorilor
și
- Instrucțiune descărcare toluendiizocianat (TDI) EUR-I-PS-0135 ;
aditivilor pentru spumare;
- Instrucțiune detecție emisii TDI EUR-I-PS-0223
- Lista verificărilor ce trebuie efecuate înainte de descărcarea
cisternelor cu TDI- Validare descărcare TDI EUR-F-PS-0168;
- Fișe cu operaţiunile de mentenanță a instalaţiilor de semnalizare;
- Fișe cu operatiunile de mentenanță sprinklere şi hidranți.
- Procedura reguli de reacție în caz de intervenție la sistemul de
stingere și detecție al incendiilor EUR-P-LS-0042;
- Procedura privind supravegherea, manipularea și evacuarea
blocurilor cu risc potențial de autoaprindere EUR-P-LS-0023;
- Flux tehnologic Spumare EUR-F-DS-0023
- Diagrama Procesului de obținere a spumelor poliuretanice flexibile
EUR-F-PS-0192
- Procedura Întrerupere temporară a activității EUR-P-EE-0005
- Procedura Controlul modificărilor tehnice în Spumare EUR-P-LS0036
- Procedura Situații de urgență EUR-P-LS-0015
Spumarea propriu-zisă;
- Procedura Identificare pericol, evaluare risc și stabilire controale
EUR-P-LS-0011
- Plan de întreținere QFM (mașina de spumare) EUR-F-PS-0054;
- Procedura Întrerupere temporară a activității EUR-P-EE-0005
- Instrucțiune detecție emisii TDI EUR-I-PS-0223
- Lista sintetică verificări și reglaje înainte de spumare EUR-F-PS0053
- Fișe cu operaţiunile de mentenanță a instalaţiilor de semnalizare;
- Fișe cu operaţiunile de mentenanță sprinklere şi hidranți;
- Fișa intreţinere sisteme ventilaţie hală.
Procedura privind supravegherea, manipularea și evacuarea
blocurilor cu risc potențial de autoaprindere EUR-P-LS-0023
- Instrucțiune posibile avarii și modul de intervenție la transportul
Maturare
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Documente privind controlul operațional

Fazele procesului tehnologic
Depozitare blocuri scurte
Depozitare blocuri lungi

NOTIFICARE

-

blocurilor pe conveior Maturare EUR-I-PS-0216;
Fișa înregistrare temperatură blocuri maturare EUR- F-PS-0077
Fișe cu operaţiunile de mentenanță a instalaţiilor de semnalizare;
Fișe cu operaţiunile de mentenanță sprinklere şi hidranți;
Fișa întreţinere sisteme ventilaţie hală.

Instrucțiune descărcare toluendiizocianat (TDI) EUR-I-PS-0135

Reglementările stabilite pentru aceste operații sunt valabile pentru toate fabricile de spume
poliuretanice din Comunitatea Europeană și au la bază două principii:
A) Prevenirea accidentelor industriale majore și limitarea efectelor unui eventual accident.
B) Evitarea degradării mediului înconjurător
Conducerea fabricii asigură îndeplinirea măsurilor de siguranță necesare și prezintă autorităților, la
solicitarea acestora, situații din care să rezulte că:
 Sunt identificaţi factorii majori de risc
 S-au adoptat măsurile de siguranță necesare
 Personalul care lucrează este instruit și posedă echipamentul necesar pentru:
- prevenirea accidentelor majore (deversarea și emiterea de vapori de toluendiizocianat la
descărcare);
- intervenţii în eventualitatea unui accident;
- limitarea consecințelor unui accident pentru oameni și mediu, în cazul în care acesta are
loc.
Criterii pentru furtunurile de descărcare: Este necesar ca la locul de descărcare să existe furtunuri
proprii, dotate cu circuit de retur al vaporilor, construite special pentru diizocianaţi. Acestea sunt
echipate cu valve tip bilă care se conectează la flanşa tancului de transport sau este echipat cu un
sistem de cuplare etanşă a furtunului.
Inspecția condițiilor de recepție și depozitare: Asigurarea condițiilor de recepție a
toluendiizocianatului face parte din responsabilitățile clientului. Se recomandă ca furnizorul, la
solicitarea clientului, să efectueze în cooperare o verificare conform criteriilor impuse, care să aibă
loc cu ocazia primei livrări.
Echipamentul de protecție: tot echipamentul de protecție prevăzut va fi folosit, iar personalul de
deservire va fi instruit pentru utilizarea lui.
Operația de descărcare se demarează doar după ce au fost verificate toate mijloacele de siguranță
prevăzute în Formularul „Validare descărcare TDI”. Semnarea formularului de către șofer și
operator spumare, reprezintă acceptul acestora că mijloacele de siguranță sunt disponibile și sunt
folosite în mod adecvat.
Descrierea operatiilor și activităților efectuate de operator
- citește și respectă prevederile din FTS pentru produsul TDI;
- completează lista de verificări pentru descărcarea TDI;
- se asigură că rezervorul de recepție are disponibilul de capacitate necesară descărcării și
poziționează vanele corespunzătoare pentru descărcarea produsului în rezervorul
corespunzător, notează nivelul inițial și calculează nivelul după descărcare;
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verifică indicatoarele de pe autocisternă și conformitatea acestora cu produsul transportat;
ghidează şoferul pentru poziţionarea autocisternei în punctul de descărcare, iar când aceasta
este corect pozitionată solicită şoferului executarea următoarelor operaţii: oprirea motorului,
acţionarea sistemului manual de frânare și blocarea roților cu panai;
- se echipează cu echipamentul de protecție;
- verifică integritatea instalației, pornește pompa de descărcare, urmărește evoluția nivelului
în tancurile de TDi și controlează desfășurarea normală a procesului de descărcare;
- când descărcarea s-a încheiat, oprește pompa și semnalează șoferului acest lucru;
- în niciun caz nu este permisă descărcarea TDI într-unul din rezervoarele de TDI din care în
acel moment se consumă TDI în procesul de producție a spumei;
- după terminarea descărcării, îndepătrează propriul echipament de protecție, curățind cu
atenție articolele contaminate în timpul descărcării.
Consemnarea datelor
- înainte de începerea descărcării, se consemnează cantitatea de TDI exitentă în rezervorul în care
se va face descărcarea și cantitatea existentă dupa descărcare;
- se consemnează în fișa de magazie cantitatea de TDI intrată în stoc în urma descărcării;
- se completează formularul pentru verificări înaintea începerii descărcării.
-

Defecțiuni, avarii şi modul de acționare
- în cazul semnalării unor defecțiuni, recepționerul sau conducătorul vehicolului refuză
descărcarea, informează conducerea fabricii și a firmei transportatoare, solicită instrucțiuni de la
superiori, consemnează pe documentele de transport defecțiunea semnalată;
- în cazul scurgerilor de TDI constatate la oricare dintre echipamente, se oprește imediat pompa
de descărcare, se închid imediat valvele, iar recepționerul și conducătorul vehicolului
îndepărtează în siguranță tava în care s-au colectat eventualele scurgeri de TDI.
Procedurile şi Instrucțiunile de operare trebuie să reglementeze:
- domeniile de responsabilitate;
- operarea în condiții normale;
- manipularea substanțelor şi preparatelor periculoase;
- identificarea accidentelor tehnice, tehnicile pentru identificarea cauzelor acestora, precum și
domeniile de responsabilitate pentru eliminarea efectelor;
- condiții de operare speciale, limitate în timp;
- operare în timpul lucrărilor de întreţinere;
- măsuri în condiții de nefuncționare a instalației; comportamentul în cazul producerii de
defecțiuni și accidente, oprirea în caz de urgență, măsuri de prim ajutor și eliminarea
corespunzătoare a deșeurilor.
Pe amplasament îşi desfăşoară activitatea un număr de 180 persoane repartizate pe schimburi astfel:
 În schimbul I: 60 personal nonproductiv şi 70 personal productiv;
 În schimbul II: 50 personal productiv.
În afara personalului propriu, pe amplasament se mai pot gasi persoane ale firmelor cu care
societatea are contract, personal de control, vizitatori.
La descărcarea din cisterne participă 2 persoane.
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În zonele cu pericol, pe lângă personalul direct implicat în activitatea de producţie, mai pot fi
prezente persoane cu funcţii de mentenanţă, personal cu funcţii de conducere sau personal din afara
amplasamentului.
Securitatea zonei
Mijloace de alarmare, protecție şi intervenție
Denumire

Sirena
alarmare/
avertizare

U/M

Activ

buc

1

de

Descriere şi amplasare
Mijloace de alarmare şi protecție
Sirena electrică de avertizare montată în exterior pe clădirea sediului
administrativ C7, este o sirenă de alarmare omnidirecțională cu un
singur ton care produce sunete de mare intensitate, pe o arie de mare
acoperire.
Sirena poate produce semnal constant continuu şi unul intermitent,
semnalele pot fi folosite pentru oricare din alarmări..

Telefoane fixe şi
In dotarea Directorului general, Director fabrică, membrii CSU şi personal de pază
mobile
Sistem
de buc
1
Instalație automată de alarmare şi detectare în caz de incendiu, în
protecție în caz
fiecare corp, cu excepția corpului administrativ, echipata astfel:
de incendiu
- 2 centrale de detecție şi alarmare la incendiu: tip Esser Honeywell,
conectate între ele prin essernet.
- detector de fum optici tip IQ8 Quad Esser, în fiecare corp.
- 40 butoane de alarmare manuale adresabile IQ8MCP Esser
amplasate.
- 22 Sirene de alarmare de interior/exterior acustice IQ8Alarm/FS
Sisteme
limitare
propagarii
incendiilor

de
a

buc

1

Sistem
de
supraveghere
buc
video

1

Instalație
protecție
împotriva
trăsnetului

1

de
buc

Pereții de compartimentare sunt realizați din materiale incombustibile
cu LRF > 3 ore (instalație automată de stingere), iar golurile sunt
protejate cu uși şi ferestre (în zona etajată) rezistente la foc min 45
min.
Sunt asigurate distanțele de siguranța cât şi elementele de separare față
de compartimentele de incendiu învecinate. Distanțe minime de 15
metri.
Obiectivul este dotat cu un subsistem de televiziune cu circuit închis cu
70 de camere video funcționale şi pe timp de noapte care supraveghează
zona de acces în obiectiv, zona de producție (corp spumare şi debitare),
zona de depozitare (materiale auxiliare), zona de descărcare materii
prime, zona rampei de expediție, zone perimetrale și din incinta
distribuție.
Clădirile de producție şi depozitare sunt echipate cu instalație de
paratrasnet cu nivel de protecție II, intarit, iar cea administrativă cu nivel
de protecție III normală.
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Activ

Descriere şi amplasare

2

Aparat mobil de măsurare pentru monitorizarea emisiilor de TDI, tip
HONEYWELL SPM Single Point Monitor; CPLX.
Aparatul combină un sistem de detecție cu casetă chimică Chemcassettes şi un microprocesor de control.
Chemcassettes se bazează pe un senzor colorimetric utilizând sistemul
de monitorizare al gazelor MDA, pentru deterctarea şi monitorizarea
gazelor toxice.
Aparatul răspunde la 4 nivele de concentrație a gazului: concentrația sub
nivelul de alarmă, nivel 1 de alarmă, nivel 2 de alarmă, toată scala,
respectiv 2 ppb, 20 ppb, 40 ppb, 60 ppb
Mijloace de intervenție

Instalații
speciale
de
stingere cu apă tip
sprinklere,
apă pulverizată buc
etc.),
zone
protejate, număr
capete
de
refulare
buc

Sistem/
dispozitiv
de
evacuare
a
fumului
şi
gazelor fierbinți

13

41

Clădirile sunt prevăzute cu instalație automată de detectare şi stingere tip
sprinkler de tip EC-25; Presiunea în instalatia de Sprinklere este de 6bar.
Instalație automată de stingere tip sprinkler, cu acoperire totală în
corpurile maturare, depozite blocuri scurte, hală role.
Instalație automată de stingere cu spumă pentru hala blocuri lungi
Sprinklere de raft în zonele de maturare şi depozitare;
Sprinklere deschise pe tunelul de Spumare
Hala spumare: instalația de spumare este prevăzută cu un sistem de
exhaustare pentru evacuarea în atmosferă a gazelor de reacție (CO2 și
urme de TDI);
5 trape de fum cu funcție de luminator şi ventilatie de 1.5x2.5m.
Hala maturare/ depozit blocuri lungi: sistem de ventilatie pentru
evacuarea gazelor ce asigura un debit însumat de 30000 mc/h, pentru
evacuarea eventualelor emisii remanente de gaze de reacție; 11 goluri
pentru desfumare cu suprafața de 1mp fiecare, amplasate în treimea
inferioara a peretilor, 7 ventilatoare şi 11 trape de fum.
Hala depozit blocuri scurte: 4 trape de fum cu funcție de luminator şi
ventilatie de 1.5x2.5m şi 6 trape de fum cu funcție de luminator şi
ventilatie de 1.98x2.3m.
Hala depozit blocuri lungi: luminatoare pe cornișa acoperișului dotate
și cu trape de fum acționate pneumatic pe o suprafațã de 1% din cea
totalã.
Hala debitare: 5 trape de fum cu funcție de luminator şi ventilatie de
1.5x2.5m şi 5 trape de fum cu funcție de luminator şi ventilatie de
1.98x2.3m.
Trapele sunt conectate la centrala de comanda automata de inchidere în
caz de vant şi ploaie.
In caz de urgențã acestea sunt deschise automat de fuzibilul setat la 93
de grade. Manual se deschid prin actionarea buteliilor de aer comprimat.
Hala debitare: 5 trape de fum cu funcție de luminator și ventilaţie de
1.5x2.5m şi 5 trape de fum cu funcție de luminator și ventilaţie de
1.98x2.3m.
Trapele sunt conectate la centrala de comandă automată de închidere în
caz de vânt și ploaie.
În caz de urgențã acestea sunt deschise automat de fuzibilul setat la 93 de
grade. Manual, se deschid prin acționarea buteliilor de aer comprimat.
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Stingătoare

buc

91

Hidranti interiori

buc

48

Hidranti
exteriori

Pichete
incendiu

Motopompa

buc

de

15

buc

4

buc

4
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Descriere şi amplasare
Hala spumare:15 buc.
Hala maturare:8 buc.
Hala debitare: 23 buc.
Hala depozit blocuri scurte: 7 buc.
Hala depozit blocuri lungi și tunel: 8 buc
Hala role: 12 buc
Sediu administrativ: 9 buc.
20 stingătoare de rezervă
Tipuri de stingatoare:
P50
12 buc;
SM50 6 buc;
P9
6 buc;
P6
37 buc;
SM6 18 buc;
G2
12 buc;
Presiune de 6 bar
Diametrul conductei este de 80 mm.
Hidranti supraterani
Diametrul conductei de 100 mm, presiunea în hidrantii exteriori este de
6 bar.
4 pichete de incendiu în componenta carora intra şi cate un stingator.
Amplasare:
- Un pichet pe platforma capete şi cozi (Zona de siguranță II);
- Un pichet langa Zona de siguranța I
- Un pichet langa Hala debitare
- Un pichet langa Hala depozit blocuri lungi
- Un pichet langa Hala role

Presiunea pentru hidranţi este asigurată print-o staţie de pompare
echipată cu motopompe de incendiu automate.

6. Informatii cu privire la alte elemente (inclusiv in imediata
apropiere a obiectivului) susceptibile de a provoca accidente
majore sau de a agrava consecintele acestora
Referitor la localitățile din vecinatate și populația acestora, Fabrica de spume poliuretanice
Eurofoam se învecinează astfel:
Amplasarea localităților pe o rază de 5 km în jurul obiectivului Fabrica de spume poliuretanice
Eurofoam
Orașul / comuna

Amplasare
Localitatea / cartierul
față de
obiectiv

Distanța
de la
obiectiv
[km]

Populația
aproximativă

________________________________________________________________________________
Pag.73

S.C. EUROFOAM S.R.L.

Orașul / comuna

DATA:

NOTIFICARE

Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

Amplasare
Localitatea / cartierul
față de
obiectiv

Centrul economic est
Cartier Broscărie
Cartier Vasile Aaron
Centura Ocolitoare Sibiu
Cartierul englezesc
Comuna Şelimbăr
Gara Șelimbăr
Bungard
Comuna Bungard
Cașolţ
Comuna Caşolţ

N-NV
NV
N
E
E-SE
S
E
E

Municipiul Sibiu

Revizie decembrie 2020

Distanța
de la
obiectiv
[km]
0,3
1,3
1,5
0,3
0,6
1,2
1,7
5,3

Populația
aproximativă
4000
1500
10000
250
3000
100
1500
1200

Obiective vulnerabile în jurul amplasamentului Fabricii de spume poliuretanice Eurofoam
Nr.
crt

INSTITUTIA, OPERATORUL
ECONOMIC

1

Centrul economic est Sibiu

2

Zona Sibiu Shopping City

3
4
5
6
7

Gara Șelimbăr
Centura Ocolitoare Sibiu
Școala generală Șelimbăr
Primăria Șelimbăr
Biserica Șelimbăr

ADRESA
Str. Petrolului, nr. 2
DN1/Intrarea în
Sibiu
Str. Depoului, nr.15
Str. M.Viteazu
Str. M.Viteazu
Str. M.Viteazu

4000

DISTANŢA/
DIRECŢIE
(Km)
0,3/N-NV

3000

1,7/V

161
250
190
90
150

1,2/S
0,48/E
1,2S
1,2/S
1,2/S

NUMĂR
PERSOANE

Tabel 5 - Unități economice situate în jurul amplasamentului EUROFOAM
Nr
crt
1
2
3
4
5
6

Zona sau obiectivul ce poate fi afectat
S.C RETRASIB S.R.L.
S.C. GREINER PACKAGING S.R.L.
S.C. THRACE GREINER S.R.L.
S.C.HIDROSIB S.A.
Zona industriala IndependențaII
SC FAN COURIER SRL

DISTANȚA/
DIRECȚIE
(Km)
0,3/NV
0,1/NV
0,1/S
0,8/NV
0,5/NV
0,3/NV

Nr.
persoane
120
150
110
100
500
20

Instalații învecinate care pot provoca accidente
În zonă nu sunt obiective care se află sub incidența Legii 59/2016.
Accesul în cadrul obiectivului se poate realiza pe poarta dinspre strada Gării, latura de sud-vest.
Principalele părți ale amplasamentului, relevante pentru securitate sunt următoarele:



Rezervoarele de stocare TDI(Tancuri TDI)
Zona de descărcare TDI şi poliol

Distanțele dintre depozitul TDI şi:
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Nord:
- transformatoare electrice, linii electrice aeriene:
370 m
- clădire RETRASIB:
260 m
Nord-vest:
- hala de producție GREINER PACKAGING S.R.L.:
45 m
- depozit PE şi PP granulare (GREINER PACKAGING S.R.L.):
70 m
- cele mai apropiate blocuri de locuit din Sibiu:
circa 1200 m (Rampa
Stefan cel Mare);
Sud-est:
- triaj CFR Sibiu:
390 m
Sud:
- hala THRACE GREINER PACKAGING S.R.L.:
190 m
- depozit PP granular aparținand THRACE GREINER PACKAGING S.R.L.:
190 m
- cele mai apropiate case de locuit din Selimbar:
circa 600 m
Est:
Teren arabil

7. Mărimea zonei / platformei industriale
Terenul este situat în intravilanul comunei Șelimbăr, sat Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, județul Sibiu.
Terenul este proprietatea societății, identificat prin identificat prin CF 109925 Şelimbăr, cu suprafaţa
de 116.243 mp.
Amplasamentul are o suprafaţă totală de 75.000 mp.
 mărimea platformei industriale (daca este cazul):  mărimea zonei direct afectate de activitatea industrială: suprafață ocupată de unitatea
economică.

8. Informatii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei



amplasamentul obiectivului nu este expus riscului de inundatii;
elementele constructive au fost proiectate ţinând seama de cerinţele legislative privind
gradul de seismicitate a zonei; obiectivul fiind amplasat conform hărţii de zonare seismică a
României în zona de risc seismic 7, acceleraţia terenului 0,16 g. Un seism de amplitudine
mare, foarte puţin probabil, ar putea produce:
- deterioarea structurii și fundaţiei construcţiei;
- avarii la rezervoare și conducte prin care se vehiculează substanțe periculoase;
- întreruperea alimentării cu energie electrică și apă.
 terenul este stabil, nu sunt pericole de alunecări.
Probabilitatea afectării bruşte a stabilităţii structurilor și construcţiilor, ca urmare a unor
instabilităţi geotehnice este exclusă. Orice alunecare de teren sau afundare a terenului de fundare ar
putea avea loc numai în timp, oferind titularului posibilitatea de a lua măsuri reparatorii și
eliminând riscurile de producere a unor accidente majore.

________________________________________________________________________________
Pag.75

S.C. EUROFOAM S.R.L.
Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

NOTIFICARE

DATA:
Revizie decembrie 2020

9. Scopul notificarii


schimbarea informațiilor conținute în notificarea anterioară.

10.


Alte informatii

amplasamentului i se aplică prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu
modificările și completarile ulterioare

Documente anexate:
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

11.



- Lista substanțelor periculoase prezente pe amplasament
– Lista deșeurilor 2019
– Fișe tehnice de securitate
– Planuri
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație
– Calcul pentru încadrarea deșeurilor

Datele de final

Data întocmirii notificării: 12.12.2020
Numele, prenumele, funcția și semnătura persoanei care a întocmit notificarea:

SC ASRO SERV SRL,
ing. Dumitru UNGUREANU
ing. Daniela LEOPOLD



Numele, prenumele, funcția și semnatura persoanei care răspunde de amplasament:
Semnatura
Director operational,
Ilie DAMIAN
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ANEXA 1
Lista substanțelor periculoase prezente pe amplasament
(Numai în format electronic!)

________________________________________________________________________________
Pag.77

S.C. EUROFOAM S.R.L.
Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

NOTIFICARE

DATA:
Revizie decembrie 2020

________________________________________________________________________________
Pag.78

S.C. EUROFOAM S.R.L.
Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

NOTIFICARE

DATA:
Revizie decembrie 2020

ANEXA 2
Lista deșeurilor 2019
(Numai în format electronic!)

________________________________________________________________________________
Pag.79

S.C. EUROFOAM S.R.L.
Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

NOTIFICARE

DATA:
Revizie decembrie 2020

________________________________________________________________________________
Pag.80

S.C. EUROFOAM S.R.L.
Fabrica de spume poliuretanice
Șelimbăr, str. Gării, nr. 13, jud. Sibiu

NOTIFICARE

DATA:
Revizie decembrie 2020

ANEXA 3
Fișe tehnice de securitate
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Calcul pentru încadrarea deșeurilor
1. Deșeul 07 02 04 – Alți solventi organici, soluții de spălare și soluții mumă
Conține rest de șarjă.
Principalele substanțe periculoase identificate:
Pentru deșeul 07 02 04 Alți solvenți organici, soluții de spălare, componentul cel maipericulos este
TDI-ul nereacționat cu procentaj cuprins între 0-30%, depinde de rețeta blocului care urmează a fi
spumat. Restul compoziției este dată de resturi de catalizatori, coloranți, substanțe de curățenie,
aditivi, polioli, apă, șlam în proporții variabile, funcție de rețeta de fabricație.
Calculul de clasificare s-a realizat pe baza exemplului din Ordinul nr. 1175/2019 /39– Ordin al
ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne privind aprobarea
Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în
care sunt implicate substanțe periculoase.
Detaliiprivindcaracterizareadeșeului
Tipul
deșeului
a. TDI
(30%)
HP6

Pericolul
Toxicitateacută

Ecotoxice
b.
Catalizatori
(<1%)
Ecotoxice
HP14
Coloranți
(<1%)
HP14

c. Aditivi,
substanțe
de
curățenie
(5%)
HP3
Polioli, apă,
șlam

Inflamabile

Neclasificate
conform
Regulamentului
(CE)
nr.
1272/2008

Frazele de
pericolșicategoriile de
substanțeincluseîncalcule
H330 - Toxicitate acuta.
Mortal in caz de inghitire. Cat.
1,2
H400 - Periculos pentru
mediul acvatic.Toxicitate
acută. Foarte toxic pentru
mediul acvatic. Cat. 1
H411 - Periculos pentru
mediul acvatic.Toxicitate
cronică. Toxic pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen
lung.. Cat 2

H225 - Lichide inflamabile
Lichid si vapori extrem de
inflamabili. Cat. 2
H226 - Lichide inflamabile
Lichid si vapori inflamabili.
Cat. 3
-

Valori
limită
0,1%

-

Regula de clasificare
(Regulamentul nr.
1272/2008)
H300 ≥ 0,1%
Toxicitate acută cat. 1
xM ≥ 25
M=1
0,1 x 1=0,1< 25
Pentru categoria3: (
Mx100xcat. 1 toxic.
cronică) + (10 x tox.
cronică cat. 2)+ tox.
Cronică cat. 3 =≥ 25
1x100 x0,1 + 10x0,1 = 11
< 25
Dacă
prezența
unei
substanțe indică faptul că
deșeul este inflamabil,
acesta este clasificat ca
deșeu periculos de tip HP
3.

Rezultă ca deșeurile pot fi clasificate:
 HP6 – a - H330 - Toxicitate acuta. Mortal în caz de înghițire. Cat. 1,2
 HP3 – c-H225 - Lichide inflamabile Lichid si vapori extrem de inflamabili. Cat. 2.H226 Lichide inflamabile. Lichid si vapori inflamabili .Cat. 3
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2. Deșeul 13 05 07*- Deșeu ape uleioase de la separatoarele ulei/apa
Principalele substanțe periculoase identificate:
Pentru deșeul de ape uleioase cel mai dăunător component ar fi uleiul de la autovehicule cu un
procentaj de aproximativ 15-20%. Restul compoziției este dată de apă, șlam.
Calculul de clasificare s-a realizat pe baza exemplului din Ordinul nr. 1175/2019 /39 – Ordin al
ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne privind aprobarea
Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în
care sunt implicate substanțe periculoase.
S-a luat în considerare Uleiul de motor MD 40 Super 2, marca de fabrica MotoRoil clasificat astfel:
H315, Cat. 2; H319 Cat. 2; H335, Cat. 2; H412, Cat. 3
Detaliiprivindcaracterizareadeșeului
Tipul
deșeului
a. Ulei
pentru
autovehicule
(15-20%)

b.Apă, slam

Frazele de pericol și
categoriile de substanțe
incluse în calcule
Corodarea/iritarea pieliiH315 –
Iritante
Provoacă iritarea pielii, Cat. 2.
HP4
Lezarea gravă/iritarea ochilor
H319 – Provoacă o iritare gravă
a ochilor. Cat. 2.
Toxicitate asupra Toxicitate asupra unui organ
unui organ țintă țintă specific
H335 – Poate provoca iritarea
specific
(STOT)/toxicitate căilor respiratorii. Cat. 3
prin aspirare
HP5
Substanțe periculoase pentru
Ecotoxice
mediul acvatic. Toxicitate
HP14
cronică
H412 – Nociv pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen lung.
Cat. 3
Neclasificate
conform
Regulamentului
(CE) nr. 1272/2008
Pericolul

Valori limită

Regula de
clasificare

1%

C : ∑(H315 și
H319) ≥ 20%
20
+20
=
40%> 20%

≥ 20%

≥ 20%

cat. 1 +cat. 2
+cat 3 +cat 4
=≥ 25
0+0+20+0 =
20%<25%

Rezultă ca deșeurile pot fi clasificate:
Corodarea/iritarea pielii H315 – Provoacă iritarea pielii, Cat. 2.
Lezarea gravă/iritarea ochilor H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. Cat. 2.
Responsabil mediu,
Simona SPINU
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