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1. DENUMIREA COMERCIALĂ A OPERATORULUI ȘI ADRESA AMPLASAMENTULUI
Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” S.A. Deva
Adresa: Piața Unirii, nr.9, Municipiul Deva, județul Hunedoara
Depozit de Exploziv, str Călugăreni, fn
Telefon: 0254/213040; Fax: 0254/213641
2. CONFIRMAREA FAPTULUI CĂ AMPLASAMENTUL INTRĂ SUB INCIDENȚA
REGLEMENTĂRIILOR LEGII 59/2016
Depozitul de exploziv, intră sub incidența legii nr. 59/2016 - privind controlul asupra
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase și se încadrează în categoria
de risc minor.
3. ACTIVITĂȚIILE SPECIFIC DESFĂȘURATE ÎN CADRUL AMPLASAMENTULUI



depozitarea materialelor explozive
manipularea materiilor explozive

Activitățiile menționate mai sus se realizează respectând cerințele legale prevăzute de legistlația
specifică și cu respectarea condițiilor impuse prin fișele tehnice de securitate.
4. PREZENTAREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE:












RIOGEL
RIOMAX
RIOXAM
RIODIN
CAPSE ELECTRICE RIODET
SISTEME NEELECTRICE DETINEL
CAPSE PIROTEHNICE RIOCAP
FITIL DETONANT RIOCORD
TNT
FITIL BICKFORT
ARTIFICII

Conform regulamentului EU (nr. 1272/2008) sunt clasificate ca substanțe cu risc de explozie și
imflamabile, având urmatoarele fraze de risc:
o
o
o
o
o
o

H201 - exploziv, risc de explozie în masă;
H315 - provoacă iritații cutanate;
H319 - provoacă iritații ocular grave;
H305 - poate irita căile respiratorii;
H271 - poate provoca un incendiu sau o explozie;
H302 - nociv în caz de înghițire.

Materiile explozive sunt păstrate în camere de depozitare autorizate,

în condiții de siguranță.

Aceste preparate prezintă risc de explozie la șocuri (rostogolire, lovire, împingere, trântire,
manipulare bruscă), foc sau alte surse de aprindere și/sau dacă sunt încălzite în spații închise, în
prezența sau absența aerului.

5. INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA MODALITĂȚILE DE AVERTIZARE A
PUBLICULUI INTERESAT, DACĂ ESTE NECESAR
Modalități de informare a publicului:
o
o
o

Înștiințare;*
Avertizare;*
Aducerea la cunoștința populației a informațiilor necesare despre iminența producerii unei
situații periculoase;*

*Se realizează de către autoritatea administrației publice locale, prin mijloace specific, în baza
înștiințării primite de la structurile abilitate (conducerea unității).
o Prealarmarea – transmiterea mesajelor / semnalelor de avertizare de către autorități despre
probabilitatea producerii unui dezastru
o Alarmarea – se realizează prin semnale acustice cu ajutorul mijloacelor de alarmare
(sirena) prin comunicări transmise pe posturile de radio locale sau stații de
radioamplificare
o „alarma chimică” – 5 sunete de 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde, cu durata
totală de 2 minute
o „încetarea alarmei” – sunet continuu cu durata de 2 minute
La recepționarea semnalului, toți cetățenii sunt obligați:





să înceteze activitatea
să ridice mijloace de protecție individuală și de prim ajutor
să se adăpostească, să se evacueze dacă este cazul

Conduita potrivită a populației în situația unui accident major:
o Să informeze autoritățiile prin orice mijloace inclusive telephonic, prin apelarea numărului
112, despre imineța producerii sau producerea oricărei situații neconvenționale despre care
iau cunoștințință;
o Să evite blocarea căilor de acces/intervenție spre zona afectată, a forțelor specializate în
domeniul situațiilor de urgență, în vederea limitării și înlăturării efectelor produse de
explozie / incendiu la depozitul de explozivi;
o Să părăsească zona afectată și să se deplaseze spre locurile care oferă protecție împotriva
norului toxic.

6. DATA ULTIMEI VIZITE EFECTUATE PE AMPLASAMENT
În data de 15.02.2018, depozitul a fost controlat de către insituțiile abilitate în vederea verificării
cerințelor legale în vigoare (A.P.M. Hunedoara, I.S.U. Hunedoara și G.N.M. – Serviciul Comisariatul
Județean Hunedoara)
Informații detaliate despre inspecție pot fii obținute de la APM Hunedoara.
7. PUBLICUL SE POATE INFORMA ÎN LEGĂTURĂ CU PERICOLELE CE POT APĂREA
ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT MAJOR ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANȚE
PERICULOASE, LA DEPOZITUL DE EXPLOZIV CĂLUGĂRENI, ACCESÂND PAGINA:

www.minvestdeva.ro

