
 

 
 

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN 

EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT  
 

PARTEA 1 
 

1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:   

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului: LIBERTY GALATI S.A. 

1.2. Adresa completă a amplasamentului (Calea Smârdan, nr. 1, Galați, județul Galați, cod poştal 

800698, coordonate de localizare a amplasamentului latitudine: 45°26′28″ - longitudine: 

27°59′22″, telefon: 0236 801080, fax: 0236 801179,  

e-mail: mirela.dobrota@libertysteelgroup.com) 
 

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

administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de 

Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 

alin. (1) au fost înaintate autorității competente.  
 

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

Galati, LIBERTY GALATI S.A. este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenței pe 

amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor 

Legii nr.59/2016. 

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

de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Galati, respectiv ISUJ Galati următoarele documente: 

Notificarea de activitate cu nr. 1140/347/16.12.2019, înregistrată la SRAPM Galati cu nr. 

35447/17.12.2019; 

Raportul de securitate cu nr. 1140/1259/12.11.2015 înregistrat la SRAPM Galati cu nr. 

20130/13.11.2015; 

Planul de Urgenţă Internă cu nr. 1500/498/22.05.2019 înregistrat la ISUJ  Galati  cu nr.3204576 

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC Electrocentrale S.A. Galati și  

SC Linde Gaz Romania S.R.L. Galati 

  

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului 
 

Domeniul  de  activitate  al  societății  LIBERTY GALATI S.A. îl  reprezintă,  în principal: 

- Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje, cod CAEN 2410/SPIRS 5; 

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece : 

- utilizează substanțe periculoase în activitatea „Tratarea si acoperirea metalelor”,  cod CAEN 2561 și 

pentru activitatea „Captarea, tratarea si distributia apei”,  cod CAEN 3600  
 

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

generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament 

care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici 

periculoase. 

Nr. și data întocmirii 

documentului:1500/350/05.05.2020 

r. i data intocmirii 

)ClllllClltului: 1500/350 05.05.20 

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE iN 

EXPLOATARE $1 COMPORTAMENTUL iN CAZ DE ACCIDENT 

PARTEA 1 

1. Numele titularului actlvltatli $1 adresa amplasamentului: 

1.1. Numele sau denum1rea comerc1ala a operatorulu1: LIBERTY GALATI S.A. 

1.2. Adresa completa a amplasamentulu1 (Calea Smardan, nr. 1, Galati, Judetul Galati, cod PO$tal 

800698, coordonate de locahzare a amplasamentulu1 lat1tudme: 45°26'28" - long1tudme: 

27•59•22", telefon: 0236 801080, fax: 0236 801179, 

e-mail: m1rela.dobrota@l1bertysteelgroup.com) 

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor $i/sau a dispozitiilor 

administrative de lmplementare a Legii 59/2016 $i ca Notificarea prevazuta la art. 7 $1 Politica de 

Prevenire a Accidentelor Majore prevazute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevazut la art. 10 

alin. (1) au fast inaintate autoritatii competente. 

Urmare a comunicarn pnm1te de la Secretanatul de Rise al Agen\1e1 pentru Protec\1a Med1ulu1 

Galati, LIBERTY GALATI SA este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezente1 pe 

amplasament a substantelor penculoase in cant1tat1 ma, man decat cele relevante, conform prevedenlor 

Leg11 nr.59/2016. 

In conform1tate cu prevedenle legale au fost mtocm1te/actuahzate $1 inamtate catre Secretanatul 

de Rise al Agente1 pentru Protect1a Med1ulu1 Galati, respect1v ISUJ Galati urmatoarele documente: 

Not1f1carea de act1v1tate cu nr. 1140/347 /16.12.2019, inreg1strata la SRAPM Galati cu nr. 

35447 /17.12.2019; 

Raportul de secuntate cu nr. 1140/1259/12.11 2015 inreg,strat la SRAPM Galati cu nr. 

20130/13.11 2015; 

Planul de Urgen\a lnterna cu nr. 1500/498/22.05.2019 inreg1strat la ISUJ Galati cu nr.3204576 

In plus, operatorul face parte dmtr-un grup domino, impreuna cu SC Electrocentrale S.A. Galati $1 

SC Linde Gaz Romania S R.L Galati 

3. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfa$urate in cadrul amplasamentului 

Domeniul de act1v1tate al soc1etat11 LIBERTY GALATI SA. ii reprezmta, in prmc1pal: 

Produc\1a de metale feroase sub forme pnmare $1 cea de feroahaJe, cod CAEN 2410/SPIRS 5; 

Operatorul este incadrat ca ob1ect1v SEVESO deoarece 

- ut1hzeaza substante penculoase in act1v1tatea ,,Tratarea s1 acopenrea metalelor , cod CAEN 2561 $1 

pentru act1v1tatea ,,Captarea, tratarea s1 d1stnbut1a ape,", cod CAEN 3600 

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea 1 a Legii 59/2016, denumirile 

generice sau categoria generala de pericol a substantelor $i a amestecurilor implicate din amplasament 

care ar putea conduce la producerea unul accident major, indicandu-se prlncipalele tor caracterlstlci 

periculoase. 



 

Nr. 

Crt. 

Substanțe 

utilizate 

Starea de 

agregare 

Fraze de pericol/Categoria de pericol 

1 Acid clorhidric 

tehnic 

lichid H290: Poate fi corosiv pentru metale  

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor 

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii  
2 Clor gaz H270: Poate provoca sau agrava un incendiu, oxidant 

H280: Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în 

caz de încălzire 

H315: Provoacă iritarea pielii 

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor 

H331: Toxic în caz de inhalare 

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii 

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic 

H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 

termen lung 

 

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; 

informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea 

locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic. 
 

În caz de accident major LIBERTY GALATI S.A. este dotată pentru alarmare publică cu 13 sirene electronice 

/ 32 sirene electrice /2 megafoan portabile /1 sirenă aerodinamica si o centrala de alarmare. Aceste 

dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel 

de situații precum si din Sistemul National de Alarmare.  

 

  Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu 

pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata 

de 2 minute.);   

❖ Anunțurile transmise prin sirena electronică  se regasesc preinregistrate in centrala de alarmare 

din dotarea LIBERTY GALATI S.A.  

❖ Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de 

alarmă transmise prin telefon,radio. 
 

În plus, Dispeceratul Integrat pentru Situatii de urgenta de pe platforma LIBERTY GALATI S.A. anunţă 

autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență  Galati, Agenţia de Protecţie a Mediului Galati, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Galati, 

instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi. 

 

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte 

următoarele indicații: 

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):   

✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;   

✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;  

✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;  

✓ Închideți urgent ferestrele și ușile; 

✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;  

Substante Starea de Fraze de pericol/Categoria de pericol 

utilizate agregare 

!\c1d clorh1drn hch1d '90: Poate f1 coros1v pentru metale 

tehnic H314: Provoaca arsun grave ale p1el11 ~1 lezarea och1lor 

35: Poate provoca mtarea ca1lor respiratorn 

Clor gaz '70: Poate provoca sau agrava un mcend1u, oxidant 

H280: Contme un gaz sub presIune; pencol de exploz1e m 

caz de incalzire 

H315: Provoaca Intarea p1el11 

H319: Provoaca o mtare grava a ochilor 

H331: Toxic in caz de mhalare 

H335: Poate provoca intarea ca1lor respiratorn 

H400: Foarte toxic pentru med1ul acvat1c 

H410: Foarte toxic pentru med1ul acvat1c cu efecte pe 

rmen lung 

5. lnformatil generate cu prlvire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca este necesar; 

lnformatii adecvate cu privlre la conduita potrivita in sltuatia producerii unui accident major sau indicarea 

locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic. 

In caz de accident maJor LIBERTY GALATI S.A. este dotata pentru alarmare pubhca cu 13 sirene electronice 

/ 32 sirene electnce /2 megafoan portabile /1 sirena aerodmam1ca s1 o centrala de alarmare. Aceste 

d1spoz1t1ve pot f1 activate dm mtenorul amplasamentulu1, de catre personal num1t/desemnat pentru astfel 

de s1tuat11 precum sI dm S1stemul National de Alarmare. 

Sunetul s1reneI electnce de alarmare pubhca (ALARMA LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde f1ecare, cu 

pauza de 10 secunde intre ele; TNCETAREA ALARMEI - Un sunet contmuu, de aceea~1 mtens1tate, cu durata 

de 2 minute.); 

❖ Anuntunle transm1se pnn sirena electronica se regasesc preInregIstrate m centrala de alarmare 

dm dotarea LIBERTY GALATI SA 

❖ Eventuale mformat11 $1 mesaJe transm1se prm s1stemul RO-ALERT sau de autontat1 MesaJe de 

alarma transm1se pnn telefon,rad10 

In plus, D1speceratul lntegrat pentru S1tuat11 de urgenta de pe platforma LIBERTY GALATI S.A. anunta 

autontat1le competente responsab1le pentru aphcarea Leg11 59/2016 (lnspectoratul pentru S1tuat11 de 

Urgenta Galati, Agent1a de Protect1e a Med1ulu1 Galati, Com1sanatul Judetean al Garz11 de Med1u Galati, 

mst1tut11le pubhce cu atnbu\11 stab1hte m planul de urgenta externa ~1 operatorn econom1c1 mvecma\1. 

Pentru ev1tarea acc1dentarn/ mtox1carn, persoanele aflate in zona de nsc trebu1e sa respecte 

urmatoarele md1cat11: 

a) ,n caz de emisii majore (dispersii toxice): 

✓ lndepartat1-va de locul acc1dentulu1; 

✓ Nu statI in aer hber pentru a ev,ta mhalarea de substanta tox1ca; 

✓ Adapost1t1-va urgent m mtenorul uneI cladm; 

✓ inch1det1 urgent ferestrele $1 U$1Ie; 

✓ AJutat,, daca este cazul, cop111, persoanele cu d1zab1htat1 $1 persoanele in varsta; 



✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau 

autoturism;  

✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;  

✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul. 
 

b) în caz de incendiu sau explozii:  

✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;  

✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este 

cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți 

urgent zona;  

✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate 

rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în 

care vă aflați;  

✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă. 
 

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate 

electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link:  https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/ 
 

 
 

 

6.   Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau 

indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde 

este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub 

rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii). 

 

 

Nr. 

crt. 

Data vizitei 

efectuate pe 

amplasament de 

autorităţile 

competente 

Autorităţile participante Tematica inspecției 

1 03-07.06.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean Galați;  

Garda Națională de mediu - Comisariatul 

Judeţean Galați;  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galați. 

Verificarea respectării 

prevederilor Legii nr. 59/2016 

de către operatorii economici în 

gestionarea activităților în care 

sunt implicate substanțe 

periculoase.  
 

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din 

Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății LIBERTY GALATI S.A., judeţul Galați,  

✓ Deconectat1 aparatele de chmatlzare sau ventilatoarele dm spat1ul in care va aflat1 sau 

autotunsm; 

✓ Tmet1 in dreptul nasulu1 $1 gum o bat1sta umeda; 

✓ In cazul problemelor de sanatate aparute ulterior consultat1 med1cul. 

b) ,n caz de incendiu sou explozii: 

✓ lndepartat1-va de locul acc1dentulu1; 

✓ Nu stat, pe direct1a deplasam curent1lor de aer ce poarta cu eI produ$1 de ardere. Daca este 

cazul proteJat1 ca1le respiratorn tmand in dreptul nasulu1 $1 gum o bat1sta umeda $1 paras1t1 

urgent zona; 

✓ Paras1t1 constructIa in care va aflat1 daca este afectata de incident. in cazul in care se poate 

ramane in construct1e, deconectat1 aparatele de chmat1zare sau vent1latoarele din spat1ul in 

care va aflat1; 

✓ AJutat1, daca este cazul, cop111, persoanele cu d1zab1htat1 $1 persoanele in varsta. 

lnfonna\nlc adec, ate cu pm ire la conduita potm ua 111 1tua\rn unm accident maJor pot fi acce ate 
electromc I p lle-ul oc1et 1111 no tr la unnatorul hnk htt ,w libP.rtvoalati ro/as P.ctP.-IP.oalP./ 

Lc _____ ___,, ______ R....;e_f_le_x_e__,,c_a_r_e_s_a~l_v_e_a_z_a __ ~---,---~11 

l·ti It It- ril 
Intrati intr-o cladire Etan~atl toate lntrarlle de aer Ascultatl posturlle de 

radio pentru a 
cunoa~te lnstructlunile 

Nu va ducetl la ~coala sa 
va luatl cop ii : ~coal a se 

ocupa de el 

@ 
Utlllzarea flacari l ~I fumatul 

sunt interzlse 

de urmat 

® 
Nu telefonati: 

lasati llniile libere 
pentru fortele de 

lnterventle 

6. Data ult1me1 vmte efectuate pe amplasament, in conform,tate cu art.20 aim (5), dm Legea 59/2016 sau 

md,carea loculu1 in care mformat11le respective pot f1 accesate electronic; mformat11 cu pnvIre la locul unde 

este pos,bil sa se obtma, la cerere, mformat11 ma, detahate despre mspect1e $1 planul de mspect1e, sub 

rezerva d1spoz1t11lor art.22 dm Legea 59/2016 (cennte de conf1dent1ahtate stab1hte potnvIt leg11). 

Data vizltei 

efectuate pe 

Nr. amplasament de Autoritatile participante Tematica inspeqiei 

crt. autoritatile 

competente 

-07.06.2019 pectoratul pentru S1tuat11 de Urgenta Venf1carea respectarn 

Judetean Galati; prevedenlor Leg11 nr. 59/2016 

Garda Nat1onala de med1u - Com1sanatul de catre operatom economIc1 in 

Judetean Galati; gest,onarea act1v1tat1lor in care 

Agen\1a pentru Protect1a Med1ulu1 Galati. sunt implicate substante 

penculoase 

......2.1!: mformat11 deta11ate aespre mspect1e $1 planul de mspectIe, sub rezerva d1spoz1t11lor art. 22 am 

Legea nr.59/2016, pot f1 obtmute la cerere, la sed1ul soc1etat11 LIBERTY GALATI S.A., Jude\ul Galati, 

https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/


localitatea Galați, str. Calea Smîrdan, nr. 1, sau prin accesarea următorului link: 
https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/  
 

Persoane de contact:  

❖ Ionel Onel Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0730266505 

❖ Mirela DODROTĂ, Șef Departament Protecţia Mediului - Tel: 0236 80 1080 

❖ Gabriel Florin Toderascu, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel:0730507040 

❖ Catalin Laurentiu Rusin , Inspector de Protecţie Civilă, Tel:0733443926 
 

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

art.22 din Legea 59/2016 

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la 

sediul societății LIBERTY GALATI S.A., judeţul Galati,  localitatea Galati, str. Calea Smîrdan, nr. 1 
 

Persoane de contact:  

❖ Ionel Onel Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0730266505 

❖ Mirela DODROTĂ, Șef Departament Protecţia Mediului - Tel: 0236 80 1080 

❖ Gabriel Florin Toderascu, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel:0730507040 

❖ Catalin Laurentiu Rusin , Inspector de Protecţie Civilă, Tel:0733443926 

și la sediul : SRAPM Galati: tel .0236/460049, email : office@apmgl.anpm.ro 

CJ-GNM Galati: tel. 0236413170,e-mail : cjgalati@gnm.ro 

ISUJ Galati: tel .0236/411455,e-mail :adj.isugl@gmail.com 

 

PARTEA 2 

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor 

potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de 

scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora. 

Pe platforma SC LIBERTY GALATI S.A. conform Raportului de Securitate pot avea loc următoarele 

tipuri de accidente: 

- Dispersii toxice ca urmare de deversari accidentale HCL - regenerare -departament Finisare 

- Incendiu/explozie ca urmare a ruperii unei conducte de  conductă gaz metan departamente Finisare si 

OLD 1   

- Emanatii toxice/incendiu ca urmare a fisurarii unui recipient de Clor gazos-Statia Clorinare-

Departament pentru producerea si distribuirea energiei in siderurgie( D.P.D.E.S.) 

Primele doua scenarii nu afecteaza populatia din zonele limitrofe. 

In cazul scenariului ,,clor gazos” - Accidentul  poate afecta atât personalul de exploatare cât populaţia 

din zonele adiacente instalaţiei industriale, mediul înconjurator şi bunurile materiale. 

Persoanele pot fi expuse la:  

❖ intoxicări cu substanțe chimice sau produși de ardere;  

Impactul asupra mediului constă în: 

- contaminare  lac Catusa  cu substanța clor gazos 

- contaminare sol / vegetație în jurul amplasamentului / pe direcția  SV-NE pe o distanță de cca 

1900metri, cu substanța clor gzos 

- poluare aer cu substanța clor gazos 

Zonele în care se pot manifesta consecințele unui accident major, numite zone de impact se regăsesc 

în tabelul : 

loc::ihtatea Galati str Calea Smirdan, nr. 1, sau prin accesarea urmatorulu1 link: 
1>rt1>.I 

Persoane de contact: 

❖ lonel Onel Responsab1I pentru managementul securitat11, Tel: 0730266505 

❖ Mirela DODROTA, Sef Departament Protec\1a Med1ulu1 -Tel: 0236801080 

❖ Gabriel Florin Toderascu, Sef Serv1c1u Pnvat pentru S1tuat11 de Urgenta -Tel:0730507040 

❖ Catahn LaurentIu Rusin , Inspector de Proteq1e Clvila, Tel:0733443926 

7. Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva dispozitiilor 

art.22 din Legea 59/2016 

lnformat11 ma, detahate, sub rezerva d1spoz1t11lor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot f1 obtinute la cerere, la 

sed1ul soc1etat11 LIBERTY GALATI S.A., Jude\ul Galati, locahtatea Galati, str. Calea Smirdan, nr. 1 

Persoane de contact: 

❖ lonel Onel Responsab1I pentru managementul securitat11, Tel: 0730266505 

❖ Mirela DODROTA, Sef Oepartament Protec\1a Med1ulu1 -Tel: 0236801080 

❖ Gabriel Florin Toderascu, Sef Serv1c1u Pnvat pentru S1tuat11 de Urgenta -Tel:0730507040 

❖ Catahn LaurentIu Rusin , Inspector de Proteq1e Clv1la, Tel:0733443926 

$1 la sed1ul : SRAPM Galati: tel .0236/460049, email : office@apmgl.anpm.ro 

0-GNM Galati: tel. 0236413170,e-mail: qgalat1@gnm.ro 

ISUJ Galati: tel .0236/411455,e-mail :adJ,1sugl@gma1l.com 

PARTEA 2 

1. lnformatii generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor 

potentiale asupra sanatatii umane $i asupra mediului $i detalii succinte privind principalele tipuri de 

scenarii de accidente majore $i masurile de control pentru gestionarea acestora. 

Pe platforma SC LIBERTY GALATI S.A. conform Raportulu1 de Secuntate pot avea loc urmatoarele 

tIpuri de acc1dente: 

DIspers11 tox,ce ca urmare de deversari acc1dentale HCL - regenerare -departament Fin1sare 

lncend1u/exploz1e ca urmare a rupern une, conducte de conducta gaz metan departamente FinIsare sI 

OLD 1 

Emanat11 tox1ce/incend1u ca urmare a f1surarn unuI recIpIent de Clor gazos-Stat,a Clorinare

Departament pentru producerea sI d1stribuirea energIeI in s1derurg1e( O.P.D.E.S.) 

Primele doua scenarn nu afecteaza populat1a din zonele hm1trofe. 

In cazul scenariulu1 ,,clor gazos" - Acc1dentul poate afecta atat personalul de exploatare cat popula\1a 

din zonele ad1acente instala\1e1 industnale, med1ul inconJurator ~• bunurile materiale. 

Persoanele pot f1 expuse la: 

❖ mtox1can cu substante ch1m1ce sau prodU$1 de ardere; 

lmpactul asupra med1ulu1 consta in: 

contaminare lac Catusa cu substanta clor gazos 

contaminare sol / vegetatIe in Jurul amplasamentulu1 / pe d1req1a SV-NE pe o d1stanta de cca 

1900metn, cu substanta clor gzos 

poluare aer cu substanta clor gazos 

Zonele in care se pot manifesta consecintele unuI accident maJor, numIte zone de impact se regasesc 

in tabelul: 

https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/


 

 
Pentru prevenirea și înlăturarea efecetelor accidetelor în care sunt implicate substanțe periculoase, 

la nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice și organizatorice dintre care 

menționăm: 

- utilizarea cuvelor de retentie pentru prevenirea imprastierii produselor  

- utilizarea de groapa de var in vederea inertizarii prin scufundare a recipientului de clor gazos 

- utilizarea sistemelor individuale de protectie a respiratiei in momentul manipularii recipientilor 

de clor gazos. 

- utilizarea costumelor de protectie antiacida si a manusilor de protectie  

- se inchide robinetul de al containerul de clor din care se face alimentarea 

- se identifica cu ajutorul solutiei de amoniac  locul scaparilor  de gaz( in cazul pierderilor  de gaz de 

la aparat) 

- in cazul pierderilor de gaz de la container  datorita blocarii in pozitia deschis a unuia dintre cei 2 

robineti  , se introduce partea cu robineti  a containerului de clor  in solutia neutralizata de lapte 

de var. 

- In cazul in care sunt fisuri  pe traseul PVC ( apa superclorizata) se opreste aparatul de dozare , se 

goleste traseul dupa care se repara defectiunea de pe traseu. 

- Anuntarea incidentului de catre seful de tura (sau loctiitorul) la: 

a)salvare – 1555/1556 (va anunta locul incidentului natura incidentului si a emisiilor, si daca sunt 

victime) 

b)pompieri -1690 (va anunta adresa exacta a incidentului, nume prenume si functia celui care 

anunta, numarul de telefon de la care se anunta, natura incidentului, inchide telefonul si asteapta 

confirmarea. 

Scenariu 
Eveniment 

inițiator 
Substanță 

Loc 
de 

manifestare 

Zonă de  
planificare 
la urgență 

Nivel 
urgență 

                       Acțiuni în caz de urgență 

Alarmare 

I II III IV Autorități Generală Locală Vecini 

1. 
Incendiu/explozie  

Ruperi 
accidentale de 

conducte 
Gaz metan OLD 1 

50   

 B X x X X 

2. 
Incendiu/explozie  

Ruperi 
accidentale de 

conducte 
Oxigen OLD 1 

50   

 B X x X X 

3. 
Emanatii toxice 

Scapari 
accidentale 

Passerite 
6003 

Finisare 
/plate 

50   

 A X x X X 

4 Dispersii toxice 
Deversari 

accidentale 
HCL 

Finisare/ 
regenerare 

100 200  

 A X x X X 

5. 
Incendiu/explozie 

Rupere 
conductă gaz 

metan 

Gaz metan 
Gaz de 
furnal  

Finisare 

100 

 
 
 

200 

  A X x X X 

6 Dispersii toxice 
Rupere 

conductă gaz 
metan 

Gaz metan 
Gaz de 
furnal  

Finisare 

100 

 
 
 

200 

  A X x X X 

 

7. 
Emanatii toxice 

Fisurarea unui 
recipient de 

clor  
Clor gazos 

Statia 
Clorinare 

17.5 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

160 

 
 
 
 

316 

C X X x  x 

8. 
Incendiu 

Fisurarea unui 
recipient de 

clor  
Clor gazos 

Statia 
Clorinare 

105 

 
 
 
 
 
 
 
 

270 

 
 
 
 
 
 
 
 

963 

 
 
 
 
 
 
 
 
1900 

C X X  x x 

Pentru prevenirea $1 inlaturarea efecetelor acc1detelor in care sunt implicate substante penculoase, 

la n1velul amplasamentulu1 sunt 1mplementate o sene de masun tehnice $1 organizatonce dintre care 

ment1onam: 

ut1lizarea cuvelor de retentie pentru prevenirea 1mprast1eru produselor 

ut1hzarea de groapa de var in vederea inert1zaru pnn scufundare a rec1p1entulu1 de clor gazos 

ut,hzarea s1stemelor ind1v1duale de protect,e a respiratIeI m momentul manipulari1 rec1p1ent1lor 

de clor gazos. 

ut1llzarea costumelor de protectIe ant1ac1da s1 a manusllor de protect1e 

se inch1de robinetul de al containerul de clor din care se face alimentarea 

se 1dent1f1ca cu aJutorul solut1e1 de amoniac locul scapanlor de gaz( m cazul p1erdenlor de gaz de 

la aparat) 

m cazul p1erdenlor de gaz de la container datonta blocani in poz1t1a desch1s a unuIa dintre ce1 2 

robinet1 , se introduce partea cu robinet1 a contamerulu1 de clor in solut,a neutralizata de lapte 

de var. 

In cazul m care sunt f1sun pe traseul PVC ( apa superclonzata) se opreste aparatul de dozare, se 

goleste traseul dupa care se repara defect1unea de pe traseu. 

Anuntarea mc1dentului de catre seful de tura (sau loctiitorul) la: 

a)salvare - 1555/1556 (va anunta locul inc1dentulu1 natura mc1dentulu1 sI a em1s11lor, sI daca sunt 

v1ct1me) 

b)pomp1en -1690 (va anunta adresa exacta a inc1dentulu1, nume prenume sI funct1a celu1 care 

anunta, numarul de telefon de la care se anunta, natura mc1dentulu1, mch1de telefonul s1 asteapta 

confirmarea. 



c)dispecerat hidro – 3365 ( va anunta locul incidentului natura incidentului si a emisiilor) 

- Oprirea statiei de dozare clor, de catre operator 

- selecționarea și pregătirea personalului de pe amplasament se face foarte riguros, existând 

exercitii  periodice; 

- lunar se fac exerciții de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de accidente; 

- există întocmit și este permanent actualizat  PUI; 

- anual există un audit de specialitate din exteriorul amplasamentului ; 

- utilizarea sistemelor de stigere incendii/detectie eliberari substante. 

Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega  

durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă. 
 

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe 

amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a 

acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora. 
 

S.C. LIBERTY GALATI S.A.  confirmă că a luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate în cadrul 

amplasamentului, atât pentru operarea în siguranță a instalațiilor, prin utilizarea normelor și standardelor 

internaționale, auditare periodică, pregătire teoretică și practică atât pe amplasament cât și în afara 

acestuia, împreună cu autoritățile cu sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acționa în 

situația accidentelor majore și pentru a minimiza efectele acestora. În acest sens a fost întocmit Planul de 

Urgență Internă în conformitate cu cerințele Legii 59/2016 și OMAI 156/2017. În cadrul acestuia sunt 

stabilite măsuri concrete care se iau în toate situațiile de accidente identificate prin analiza sistematică de 

risc în cadrul Raportului de Securitate, atât la nivelul instalațiilor afectate, cât și la nivelul conducerii 

amplasamentului. În plus sunt stabilite protocoale și proceduri de alertare a tuturor forțelor de 

intervenție din interiorul și exteriorul amplasamentului. De asemenea, S.C. LIBERTY GALATI S.A. are 

constituit un Serviciu Privat pentru Situații de Urgență  care are atât pregătirea cât și dotarea necesară 

pentru intervenția în regim de urgență în caz de incident/accident. Pentru obținerea de informații cu 

privire la documentele de mai sus, publicul interesat se poate adresa persoanelor de contact: 

❖ Ionel Onel Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0730266505 

❖ Mirela DODROTĂ, Șef Departament Protecţia Mediului - Tel: 0236 80 1080 

❖ Gabriel Florin Toderascu, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel:0730507040 

❖ Catalin Laurentiu Rusin , Inspector de Protecţie Civilă, Tel:0733443926 

 

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte 

în afara amplasamentului, în urma unui accident.  

 

Informații cu privire la planul de urgență externă se regăsec pe site-ul ISUJ Galati la următorul 

link:www.isujgalati.ro 

c)dispecerat hidro - 3365 ( va anunta locul incidentulu1 natura incidentului si a emisiilor) 

Oprirea stat1ei de dozare clor, de catre operator 

select1onarea $1 pregat,rea personalulu, de pe amplasament se face foarte nguros, ex,stand 

exerciti1 penod1ce; 

lunar se fac exercit11 de raspuns la accidente in care sunt testate d1fente scenari1 de accidente; 

ex1sta intocmit $i este permanent actualizat PUI; 

anual ex1sta un audit de spec,alitate din extenorul amplasamentulu1; 

utilizarea s1stemelor de stIgere incendii/detect1e eliberari substante. 

Probabilitatea de apari\ie a accidentului este foarte mica, fiind posib1I sa nu apara niciodata pe intrega 

durata de func\ionare a unei instala\il, a unuI utilaj, dar nu este negliJab1la. 

2. Confirmarea faptului ca titularul activitatii (operatorul) are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe 

amplasament, in special mentinerea legaturii cu servlciile de interventie in caz de urgenta, pentru a 
actiona in caz de accidente majore $1 pentru a minimiza efectele acestora. 

S.C. LIBERTY GALATI S.A. confirma ca a luat masurile tehnice $1 organizatonce adecvate in cadrul 

amplasamentului, atat pentru operarea in siguranta a instalatiilor, prm utihzarea normelor $i standardelor 

internationale, auditare periodica, pregatire teoretica $i practica atat pe amplasament cat $i in afara 

acestuia, impreuna cu autontatile cu sarcini de raspuns in caz de accident major, pentru a actiona in 

s1tuatia accidentelor majore $i pentru a mm1miza efectele acestora. Tn acest sens a fast intocm1t Planul de 

Urgenta lnterna in conformitate cu cenntele Leg1i 59/2016 $1 OMAI 156/2017. in cadrul acestuIa sunt 

stabihte ma sun concrete care se 1au in toate situat1ile de acc1dente 1dentif1cate prm anahza sistematica de 

rise in cadrul Raportului de Secuntate, atat la nivelul mstalat11lor afectate, cat $i la nivelul conducern 

amplasamentulu1. in plus sunt stab1lite protocoale $1 proceduri de alertare a tuturor fortelor de 

rnterventIe din rntenorul $i extenorul amplasamentulu1. De asemenea, S.C. LIBERTY GALATI S.A. are 

const1tuIt un Serv1ciu Privat pentru S1tuat11 de Urgenta care are atat pregatirea cat $i dotarea necesara 

pentru interventia in regim de urgenta in caz de incident/accident. Pentru obtinerea de informat1i cu 

pnvire la documentele de maI sus, pubhcul mteresat se poate adresa persoanelor de contact: 

❖ lonel Onel Responsab1I pentru managementul secuntat11, Tel: 0730266505 

❖ Mirela DODROTA, $ef Departament Protec\1a Med1ulu1 -Tel: 0236801080 

❖ Gabriel Fiann Toderascu, $ef Serv1ciu Privat pentru S1tuat11 de Urgenta -Tel:0730507040 

❖ Catahn Laurent1u Rusin, Inspector de Protectie Civ1la, TPl·nn~aa~q,h 

3. lnformatii corespunzatoare din planul de urgenta externa elaborat pentru a face fata oricaror efecte 

in afara amplasamentului, in urma unui accident. 

lnformatii cu pnvire la planul de urgenta externa se regasec pe site-ul ISUJ Galati la urmatorul 

lmk:www.1suJgalat1.ro 

tel:0733443926

