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Departamentul de Securitate si Sanatate in Munca 
Serviciul Pentru Situatii de Urgenta 

 
 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE 
SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT  

Populatia din zonele limitrofe societatii care pot fi afectate in cazul unui accident major 
petrecut pe platforma societatii  LIBERTY GALATI S.A. va fi alarmata cu ajutorul a 9 sirene 
electronice dispuse in urmatoarele locatii : 

- Comuna Sendreni, sat Movileni, cladire CFR-Triaj Barbosi ; 

- Cartier Barbosi-statia de pompare Siret ; 

- Municipiul Galati, Micro 18 Bl. G9 ; 

- Municipiul Galati, Micro 19, Spitalul Clinic de Urgenta « Sf Andrei » ; 

- Municipiul Galati, Tiglina II, Str. Constructorilor, Bl. H4 nr. 22 ; 

- Municipiul Galati, Str. Fagului nr.6-S.C Moldovulcan S.A. ; 

- Municipiul Galati, Micro 40, Str. Milcov, Bl. R1 ; 

- Municipiul Galati, Filesti, Statia calatori CFR ; 

- Comuna Smardan, Camin cultural ; 

SEMNIFICATIA SEMNALELOR DE ALARMARE : 

 

 1 SEMNALUL -ALARMA LA DEZASTRE 

  Consta din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde între ele 
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2       SEMNALUL-PREALARMA AERIANA 

Consta din  3 sunete a 32 secunde cu pauza de 12 secunde intre ele    

3       SEMNALUL -ALARMA AERIANĂ 

  Consta din 15 sunete a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele  

 4 SEMNALUL -ÎNCETAREA ALARMEI 

 Se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. 

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

a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):   
✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;   
✓ Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;  
✓ Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;  
✓ Închideți urgent ferestrele și ușile; 
✓ Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;  
✓ Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați 

sau autoturism;  
✓ Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;  
✓ În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul. 

 

b) în caz de incendiu sau explozii:  
✓ Îndepărtați-vă de locul accidentului;  
✓ Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. 

Dacă este cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă 
umedă și părăsiți urgent zona;  

✓ Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care 
se poate rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau 
ventilatoarele din spațiul în care vă aflați;  

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


