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

PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:
1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului:
APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
- Staţia de tratare Roşu
1.2. Adresa completă a amplasamentului :
Sediu social: str. Tunari nr. 60A, Clădirea Ştefan cel Mare, sector 2, Bucureşti
Punct de lucru: Intrarea Crinului nr.12 (53), sat Roşu, Comuna Chiajna, Judeţul Ilfov
Coordonatele geografice ale amplasamentului sunt următoarele:
 4426’39,56” latitudine nordică;
 260’14,14” longitudine estică.
Coordonatele în stereo 70 ale amplasamentului sunt următoarele:



327635 N;
579913 E.

Telefon: 021/310.02.74
Fax: 021/312.44.37
E-mail: office@apanovabucuresti.ro;
Web: www.apanovabucuresti.ro
2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor
administrative de implementare a Legii nr. 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.
Substanța prin care amplasamentul intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase este clorul.
Caracteristicile de identificare a Clorului ca substanță care face ca Staţia de tratare Roşu să
intre sub incidența Legii nr. 59/2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos:
APA NOVA BUCURESTI S.A.
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare,
Etajele 6-9, Sector 2, București
Capital Social subscris, integral vărsat: 53.497.460 Lei
C.I.F.: RO 12276949, O.R.C.: J40/9006/1999
Tel. 021/310.02.74; Fax 021/312.44.37
E-mail: office @apanovabucuresti.ro
Web: www.apanovabucuresti.ro

Tabel – Identificarea clorului
Denumire substanță periculoasă

Clor

Nr. Index

017-001-00-7

Nr. EC

231-959-5

Nr. CAS

7782-50-5

Presiunea la care se află substanța

4 - 5 bar

Capacitate totală de stocare (tone)

25,614

Stare fizică

Gaz lichefiat

Mod de stocare

Butelii oțel 800 l

Cantitate relevantă (tone) aplicare
Legea 59/2016

Nivel inferior

10

Nivel superior

25

Clasificarea clorului ca substanță periculoasă conform Regulamentului European nr. 1272/2008
este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel – Clasa de pericol și frazele de risc ale clorului
Regulament European 1272/2008
Clasa de pericol

Fraza de pericol

Gaz oxidant

H270: Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant

Iritarea pielii

H315: Provoacă iritarea pielii

Iritarea ochilor

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

Toxicitate acută

H331: Toxic în caz de inhalare

Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură
expunere

H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii

Periculos pentru mediul acvatic

H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic

Etichetarea conform Regulamentului European (EC) 1272/2008 este prezentată în figura de mai
jos:
Figura - Etichetare clor

Proprietățile clorului
Clorul este un gaz lichefiat de culoare galben – verzui și are miros sufocant. Este o substanță
stabilă în condiții normale de manipulare și depozitare.
Clorul se depozitează în locuri special amenajate, bine ventilate și ferite de acțiunea directă a
razelor solare, la temperaturi mai mici de 40 °C.
Conform fișei cu date de securitate și a literaturii de specialitate, clorul are următoarele
proprietăți:
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Proprietate
Punct de fierbere
Punct de solidificare
Temperatura critică
Limita de explozivitate în amestec cu hidrogenul
Densitate relativă la 20C
Solubilitate în apă la 20C

Superioară
Inferioară

Valoare
-34,05 °C
-101,05 C
143 °C
94,2% Cl2 5,8% H2
11,5% Cl2 88,5% H2
3
1411 kg/m
7,41 g/l

Clorul prezintă incompatibilități și reacționează periculos cu următoarele substanțe (fără a se
limita la acestea):
 Butelii ce conțin: hidrogen, acetilenă, amoniac, oxigen (formează amestecuri
explozive);
 Materiale organice, cauciuc, arsenic, bor, benzen, calciu, eter, substanțe inflamabile
(incompatibilități chimice);
 În contact cu apa formează acid clorhidric;
 Nemetale: sulf, fosfor, arsen, siliciu, bor ș.a. (la temperaturi scăzute se degajă
cantități mari de căldură și lumină);
 Metale ușoare: sodiu, potasiu, magneziu (reacționează formând săruri).
Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului,
APA NOVA BUCUREŞTI S.A, Staţia de tratare Roşu 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 Ilfov, respectiv ISU BIF următoarele
documente:
Notificarea de activitate cu nr. 19123354/22.08.2019, înregistrată la SRAPM IF cu nr
16145/23.08.2019;
Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase
cu nr. 19123354/22.08.2019, înregistrată la SRAPM IF cu nr 16145/23.08.2019;
Raportul de securitate cu nr.19123359/30.12.2019 înregistrat la SRAPM cu nr.
23502/31.12.2019;
Planul de Urgenţă Internă cu nr. 19090188/31.05.2019 înregistrat la ISUBIF cu nr. 5288;
Vecinătățile amplasamentului:
 Nord: zonă rezidențială – sat Roșu – 300 m;
 Sud: teren proprietate particulară și zonă locuințe – 100 m;
 Est: teren proprietate particulară și zonă rezidențială;
 Vest: zonă rezidențială – cartier Militari;
Conform datelor statistice realizate de către Institutul Național de Statistică în anul 2018,
populația comunei Chiajna este de 23917 locuitori.
Obiectivele apropiate de stația de clorinare a Stației de Tratare Roșu, vulnerabile în caz de
accident chimic, sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel – Obiectivele vulnerabile din apropierea stației de clorinare
Obiectiv

Distanța (km)

Ansamblul rezidențial Apusului

0,05

Sector 6 Bucuresti

0,2

Sat Roșu

0,2

Ansamblul rezidențial Militari Residence

1

Grup școlar „Doamna Chiajna”

1

Complex comercial Militari

1,5

Primăria Chiajna

2,5

În vecinătatea imediată a amplasamentului nu există amplasamente aflate sub incidența Legii
59/2016 (conform listei operatorilor disponibilă pe pagina web a IGSU) și nu au fost identificate
amplasamente care ar putea fi sursa unui accident major. Amplasamentele din vecinătate nu
pot genera un accident major și nu pot agrava consecințele unui accident major și al unor
efecte domino pe amplasamentul Stației de tratare a apei Roșu.
3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul
amplasamentului
Scopul Staţiei de tratare Roşu constă în potabilizarea apei brute captate din râul Argeș și
pomparea apei tratate în sistemul de alimentare cu apă al municipiului București. Activitatea
principală a amplasamentului este ”Captarea, tratarea și distribuția apei” cod CAEN 4100 (cod
CAEN 3600 conform Ordin 337/2007).
Activitatea desfășurată pe amplasament constă în preluarea apei brute din râul Argeș și
tratarea acesteia având ca produs final apa potabilă (capacitate nominală de producție 520.000
m3/zi ) cu distribuție în flux continuu. Principalele faze ale procesului tehnologic sunt:







Pomparea apei brute;
Tratarea cu coagulant realizată în gospodăria chimică de reactivi;
Decantarea particulelor solide;
Filtrarea apei, în uzina de filtre rapide;
Dezinfecția apei, în stația de clorinare;
Echilibrarea calco-carbonică, în instalația de sodă.

Instalațiile și activitățile care pot prezenta pericol de accident major se referă la dozarea
clorului în apă pentru dezinfecție în vederea potabilizării acesteia. Operațiile se desfășoară în
stația de clorinare, zonă susceptibilă de declanșarea unor accidente majore, care cuprinde
următoarele incinte și procese:
 Depozitul de clor – Depozitarea a 20 recipiente metalice x 800 kg conținând clor la
presiunea de 5 bari.
 Camera evaporatoarelor – Evaporarea clorului lichid prin 2 baterii x 6 recipiente
fiecare și transportul acestuia în camera dozatoarelor.
 Camera dozatoarelor – Dozarea clorului în apa brută cu ajutorul a 5 dozatoare, dintre
care 2 pentru postclorinare și 3 pentru preclorinare.
Instalația de neutralizare – deservește toate încăperile stației de clorinare în caz de scurgeri
accidentale. Are capacitatea de neutralizare a 1.000 kg clor.
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Deoarece clorul este substanța prin care amplasamentul intră sub incidența Legii nr. 59/2016
privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe
periculoase, în acest subcapitol sunt detaliate procesele care includ această substanță.
- Faza de transport și depozitare
Clorul este transportat cu mijloace auto, proprietatea furnizorului, în recipiente metalice cu
capacitatea de 800 l, gradul de umplere maxim admis fiind de 80% (1,25 kg/l). În acest sens,
fiecare recipient conține aproximativ 800 kg de clor.
Recipientele de clor sunt manevrate cu ajutorul a două electropalane (capacitate de 3,2 tone)
de la mijlocul de transport la depozit și de la depozit la camera evaporatoarelor.
Pericolele potențiale aferente fazei de transport pot să apară în cazul căderii de la înălțime a
recipientelor ca urmare fie a apariției unor defecțiuni de natură fizică la electropalan fie din
cauza unor defecțiuni privind legarea sarcinii sau manevrarea electropalanului.
- Faza alimentării cu clor și evaporării
Recipientele de clor sunt cântărite după descărcare, iar în cazul în care se observă diferențe mai
mari de 2% se procedează în felul următor:
 Cantitatea de clor mai mare cu 2% (> 816 kg) – recipientele sunt returnate
furnizorului;
 Cantitate de clor mai mică cu 2% (< 784 kg) – este notificat furnizorul.
Recipientele încărcate cu clor sunt depozitate în vederea alimentării cu clor gazos a instalației
de dozare.
În interiorul camerei evaporatoarelor se găsesc 2 baterii cu funcționare alternativă, fiecare
conținând 6 recipiente de clor. Evaporatoarele transformă clorul lichid în clor gazos în anumite
condiții de temperatură și presiune, iar transportul acestuia la dozatoare se face prin conducte
sub influența presiunii din recipiente.
Instalația de evaporare conține filtre capcană pentru reținerea clorului lichid, vase de
expansiune în caz de suprapresiune și o butelie de azot pentru spălarea conductelor de
transport a clorului.
Pericolele potențiale aferente fazei de alimentare cu clor și evaporare pot să apară în cazul
manipulării defectuoase a recipientelor și a instalațiilor, a deteriorării elementelor de etanșare,
a echipamentelor și instalațiilor sau a alterării condițiilor de temperatură în depozit sau în
camera evaporatoarelor.
- Faza de dozare
Instalația de dozare constă în 5 dozatoare de clor care sunt alimentate cu apă filtrată, dintre
care 2 pentru postclorinare și 3 pentru preclorinare. Prin depresiunea creată în instalație, clorul
gazos este aspirat în apă formându-se astfel soluția dezinfectantă care se injectează în apa
tratată în STR.
Pericolele potențiale aferente fazei de dozare pot să apară în cazul deteriorării echipamentelor
sau instalațiilor.
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.
Cantitatea și forma fizică sub care se prezintă substanța sau substanțele periculoase sunt
prezentate în tabelul următor:

Clor (gaz
lichefiat)

Clor

7782-50-5

H 270; Gaz
oxidant;
Categoria 1

H 280; Gaz
sub
presiune
H 315;
Iritarea
pielii;
Categoria 2
H 319;
Iritarea
ochilor;
Categoria 2
H 331;
Toxicitate
acută;
Categoria 3
H 335;
Toxicitate
asupra unui
organ țintă
specific o
APA NOVA BUCURESTI S.A.
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare,
Etajele 6-9, Sector 2, București
Capital Social subscris, integral vărsat: 53.497.460 Lei
C.I.F.: RO 12276949, O.R.C.: J40/9006/1999
Tel. 021/310.02.74; Fax 021/312.44.37
E-mail: office @apanovabucuresti.ro
Web: www.apanovabucuresti.ro

P 220: A se
păstra/depozita
departe de
îmbrăcăminte /
materiale
incompatibile
P 244: Protejați
supapele reductoare
de grăsimi și ulei
P 261: Nu inspirați
praf / fumul / gazul /
ceața / vaporii /
spray-ul
P 271: A se utiliza
numai în aer liber sau
în spații bine
ventilate
P 273: Evitați
dispersia în mediu

P 280: Purtați mănuși
de protecție /
îmbrăcăminte de
protecție /
echipament de

25,614

Gaz
lichefiat

Recipienți
metalici sub
presiune de
800 kg

Produsul se depozitează și se
păstrează in ambalajul original,
recipienți sub presiune, autorizați
ISCIR, feriți de acțiunea căldurii,
umidității și a intemperiilor, separat
de substanțe inflamabile,
combustibile și/sau incompatibile.
Buteliile pline și cele goale sunt
depozitate separat. Recipienții se
depozitează având montate capacele
de protecție a racordului și ventilului.
Depozitele sunt dotate cu mijloace de
stingere a incendiilor și cu instalații
pentru ventilație.
Stația de clorinare este echipată cu o
instalație de neutralizare a clorului
care scapă accidental din instalație .
Capacitatea de neutralizare este de
1000 kg Cl2. Pentru neutralizare se
utilizează soluție de hidroxid de sodiu
(soda caustică ) în concentrație 20 %
depozitată în rezervorul de
neutralizare.
Odată cu sesizarea unei pierderi de
clor la celulele de detecție, peste
pragul 1 (detecția unei cantități între

Observații

Localizare în cadrul
amplasamentului

tone

Condiții de stocare
/ operare

Mod de stocare

3

Starea fizică

Capacitățile
maxime de
stocare de pe
amplasament

Fraza și codul de
precauție

Clasa, categoria și
codul de pericol

Nr. CAS

Denumirea
comercială

Denumirea
substanței
periculoase /
amestecului

Nr. crt.
1.

m

-

H 400, H
410;
Periculos
pentru
mediul
acvatic;
Categoria 1
H 314;
Iritarea
pielii,
Iritarea
ochilor; 1A ;

2.

Acid
sulfuric
tehnic 9496%

Acid
sulfuric

7664-93-9

3.

Hidroxid de
sodiu 50%

Hidroxid
de sodiu

1310-73-2

H 314;
Iritarea
pielii,
Iritarea
ochilor; 1A ;

4.

Cărbune
activ
pulbere
Hidroxid de
calciu

Cărbune
activ

7440-44-0

-

Hidroxid
de calciu

1305-62-0

H 315;
Iritarea
pielii; 2
H318;
Iritarea

5.

Observații

Localizare în cadrul
amplasamentului

tone

protecție a ochilor /
echipament de
protecție a feței

Condiții de stocare
/ operare

Mod de stocare

3

Starea fizică

Capacitățile
maxime de
stocare de pe
amplasament

Fraza și codul de
precauție

Clasa, categoria și
codul de pericol

Nr. CAS

Denumirea
comercială

Denumirea
substanței
periculoase /
amestecului

Nr. crt.

singura
expunere;
Categoria 3

m

1,5 ppm și 3 ppm Cl2), intră în
funcțiune ventilatoarele. Dacă se
depășește și cel de-al doilea prag
(peste 3 ppm Cl2), pornește instalația de neutralizare, iar instalația de
dozare clor este oprită și recipienții
sunt izolați prin închiderea robineților
de siguranță acționați pneumatic.

P 280: Purtați mănuși
de protecție /
îmbrăcăminte de
protecție /
echipament de
protecție a ochilor /
echipament de
protecție a feței
P 280: Purtați mănuși
de protecție /
îmbrăcăminte de
protecție /
echipament de
protecție a ochilor /
echipament de
protecție a feței
-

60 tone

Lichid 98%

2 cuve de
stocare

Este transportat cu cisterne speciale,
iar depozitarea se face în 2 cuve de
3
stocare cu volumul V= 20 m .

-

52 tone

Soluție

Cuvă de
stocare
realizată din
PEHD negru

Se stochează în cadrul instalației de
neutralizare din stația de clorinare de
pe amplasament și se stochează în
rezervorul de neutralizare din
3
polipropilenă V= 30 m .

-

24 tone

Solid /
pudră

Siloz de
stocare

Siloz de stocare cărbune activ pulbere
3
(V=60 m ).

-

P 260: Nu inspirați
praful;

90 tone

Pudră

Siloz metalic

1 siloz metalic de stocare var stins, cu
3
capacitatea de V=150 m

-

P 280: Purtați mânuși
de protecție /

6.

Sulfat de
aluminiu

Sulfat de
aluminiu

7784-31-8

7.

PAX XL 60

PAX

7784-13-6

H318;
Iritarea
ochilor; 2

8.

Polimer

Polimer

7647-14-5

-

tone

Observații

Localizare în cadrul
amplasamentului

Condiții de stocare
/ operare

Mod de stocare

3

Starea fizică

Capacitățile
maxime de
stocare de pe
amplasament

Fraza și codul de
precauție

Clasa, categoria și
codul de pericol

Denumirea
comercială

Denumirea
substanței
periculoase /
amestecului

Nr. crt.

Nr. CAS

ochilor; 2
H335; STOT
SE; 3
H318;
Iritarea
ochilor; 2

m

echipament de
protecție a ochilor
P 261: Nu inspirați
praf / fumul / gazul /
ceața / vaporii /
spray-ul
P 264: Spălați-vă bine
pe mâini după
utilizare
P 280: Purtați mânuși
de protecție /
echipament de
protecție a ochilor
P 280: Purtați mânuși
de protecție /
echipament de
protecție a ochilor
-

3787 tone

Solid

Bazine de
dizolvare și
înmagazinare
din beton
armat
protejat
antiacid

-

330 tone

Lichid

Bazin
protejat
antiacid

Se stochează în bazin etanș și protejat
3
antiacid, cu capacitatea de V=350 m

4 tone

Solid

Vrac

Cuvă de stocare

-
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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.
Descrierea echipamentului instalat pe amplasament pentru limitarea consecințelor
unui accident major
În vederea limitării consecințelor unui accident, Staţia de tratare Roşu dispune de următoarele
mijloace de combatere, structurate pe două niveluri:
-

 Nivelul 1 (concentrație peste 1,5 ppm):
 Alarmă acustică cu transmitere on line la Dispeceratul Staţiei de tratare Roşu (sistem
SCADA);
 Lampă de avertizare cu lumină galbenă;
 Sisteme de ventilație;
 Nivelul 2 (concentrație peste 3,0 ppm):
 Alarmă acustică cu transmitere on line la Dispeceratul Staţiei de tratare Roşu (sistem
SCADA);
 Lampă de avertizare cu lumină roșie;
 Oprirea ventilatoarelor;
 Pornirea instalației de neutralizare;
 Pornirea perdelei de apă existente pentru întreruperea extinderii norului în mediul
înconjurător (acționată manual);
 Oprirea clorinării și izolarea în mod automat a buteliilor de clor.
Instalația de neutralizare este compusă dintr-un recipient din polipropilenă care conține lichidul de
neutralizare și doi cilindrii de spălare gaz. Gazul de clor este aspirat prin țevi de PVC și este
introdus în primul cilindru de spălare de jos în sus. O duză aflată la partea superioară a cilindrului
dispersează o soluție de hidroxid de sodiu cu concentrație de 20% de sus în jos, astfel
neutralizându-se vaporii de clor. Procedeul se repetă și în al doilea cilindru de spălare, în mod
asemănător.
Reacția chimică care stă la baza neutralizării este următoarea:

- Organizarea alertei și a intervenției
În vederea organizării alertei și a intervenției în cazul declanșării unui accident care implică
substanțe chimice periculoase, Staţia de tratare Roşu a implementat un plan de urgență internă în
conformitate cu Art. 12 din L 59/2016.
Organizarea alertei și intervenției se efectuează în funcție de clasa de urgență după cum urmează:
 Clasa de urgență A – urgență locală – implică o singură instalație, echipament sau un
singur loc de muncă (ex: fisurarea unui recipient, unei conducte, deteriorarea unei
garnituri etc.); alarmarea se face doar în interiorul secției;
 Clasa de urgență B – urgență pe amplasament – urgență care persistă sau se agravează
cu posibilitatea de afectare a altor instalații, echipamente sau locuri de muncă de pe
amplasament (ex: depășirea ușoară a capacității stației de neutralizare, deteriorarea
stației de neutralizare etc.); alarmarea se face la nivelul Staţiei de tratare Roşu;
APA NOVA BUCURESTI S.A.
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare,
Etajele 6-9, Sector 2, București
Capital Social subscris, integral vărsat: 53.497.460 Lei
C.I.F.: RO 12276949, O.R.C.: J40/9006/1999
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 Clasa de urgență C – urgență în afara amplasamentului – urgență care implică o parte
considerabilă din amplasament și există posibilitatea afectării populației și mediului din
exteriorul amplasamentului (ex: deteriorarea stației de dozare, depășirea capacității
stației de neutralizare cu mai mult de 1 recipient de clor, extinderea norului toxic cu
concentrații peste limita legală în exteriorul stației de clorinare etc.); alarmarea se face
în exteriorul Staţiei de tratare Roşu (autorități, populație etc.).
Urgența locală și pe amplasament (A și B) se poate declanșa de către Conducerea Staţiei de tratare
Roşu având în vedere următoarele aspecte:
 Accidentul nu afectează populația sau mediul înconjurător Staţiei de tratare Roşu;
 În urma accidentului se eliberează o cantitate redusă de substanță periculoasă, fără a
exista riscul extinderii în mediul înconjurător Staţia de tratare Roşu;
 Emisia se datorează unui incendiu sau explozii de mici dimensiuni care necesită
intervenție locală;
 Se impune oprirea parțială a activității pe amplasament.
Urgența în afara amplasamentului (C) se poate declanșa de către Directorul General, înlocuitorul
său sau altă persoană desemnată avându-se în vedere următoarele aspecte:
 Accidentul afectează cu siguranță populația și mediul din exteriorul Staţia de tratare
Roşu;
 În urma accidentului se eliberează o cantitate însemnată de substanță periculoasă,
existând riscul extinderii în mediul înconjurător Staţia de tratare Roşu la concentrații
peste limita impusă de legislație;
 Emisia se datorează unui incendiu sau explozii de amploare care necesită implicarea
autorităților locale și forțelor de intervenție (pompieri, salvare etc.);
 Se impune oprirea totală a activității pe amplasament.
Semnalele acustice în funcție de clasa de urgență sunt după cum urmează:
 Alarma pentru urgență clasa B: trei sunete scurte cu durata a 5 secunde fiecare,
separate de o pauză de 5 secunde;
 Alarma pentru urgență clasa C: sunet continuu cu durata de 16 secunde și cu 5 secunde
pauză;
 Încetarea alarmei: sunet continuu timp de 2 minute.
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Pregătirea personalului în domeniul situațiilor de urgență se face în conformitate cu cerințele OM
712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și
stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile.
Descrierea resurselor ce pot fi mobilizate intern și extern
Resursele care pot fi mobilizate intern sunt următoarele:








Personalul instruit corespunzător;
Echipe de salvatori;
Echipamente de salvare;
Echipamente individuale de protecție;
Echipamente și instalații de detecție și monitorizare a clorului;
Echipamente și instalații de alarmare acustică și vizuală;
Echipamente și instalații pentru neutralizarea clorului – Stația de neutralizare cu
hidroxid de sodiu (funcționare automată) și perdea de apă acționată manual.
 Echipamente și instalații pentru stingerea incendiilor (extinctoare, hidranți interni și
externi);
 Mijloace de comunicare disponibile;
 Truse sanitare de prim ajutor;
 Mijloace de transport interne.
Instituțiile care pot să ofere suport în cazul apariției unei situații de urgență sunt:





Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov;
Garda Națională de Mediu – comisariatul județean Ilfov;
Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov;
Primăria comunei Chiajna.

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.apanovabucuresti.ro/assets/pdf/Informatii_pt_public_in_caz_de_accidete_majore_Rosu_201
9.pdf

Modalitatea de accesare a acestor informații este:
www.apanovabucuresti.ro > Despre noi > Producem apă potabilă > Află detalii > Roșu > Descarcă
aici „Informaţii pentru public Uzina Roşu”
Pe aceeași cale se poate accesa și „Ghidul pentru siguranță și situații de urgență SEVESO - Uzina
Roșu”

Pragurile de expunere la clor pentru organismul uman sunt prezentate în tabelul următor:
Tabel - Limite de expunere la clor și ghiduri pentru organismul uman 1
3

Prag (mg/m )
0,2 – 0.4
< 0.5
0.5
1
1-3

Efecte asupra organismului uman
Prag de miros (scăderea percepției mirosului apare în timp)
Nu sunt cunoscute efecte cronice sau acute
2

Media ponderată de expunere la un program de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână .
Concentrația maximă în aer sub care se crede că aproape toate persoanele pot fi
expuse mai mult de o oră fără a se confrunta cu efectele negative tranzitorii
3
ușoare asupra sănătății sau fără a percepe un miros neplăcut clar definit
4
Short-Term Exposure Limit – 15 minute
Iritare ușoară a membranei mucoasei, tolerată până la 1 oră

3

Concentrația maximă în aer sub care se crede că aproape toate persoanele pot fi
expuse mai mult de o oră fără a se confrunta sau dezvolta efecte serioase sau
ireversibile asupra sănătății sau simptome ce ar putea afecta capacitatea unei
persoane de a-și lua măsuri de precauție

5 - 15

Iritare moderată a tractului respirator. Clorul este un gaz foarte iritant, astfel este
puțin probabil ca un individ să fie expus un timp îndelungat cu excepția cazului în
care persoana este blocată sau inconștientă
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Concentrația maximă în aer ce prezintă o amenințare imediată pentru viață, care
ar putea cauza efecte adverse ireversibile de sănătate sau ar putea afecta
capacitatea unei persoane de a scăpa dintr-o atmosferă periculoasă. Valorile sunt
5
bazate pe o durată de expunere de 30 de minute

30

Dureri de piept imediate, vărsături, dispnee (dificultăți de respirație) și tuse

40 – 60

Pneumonie de aspirație (inflamarea plămânilor) și edem pulmonar (acumularea
fluidului în plămâni)

430

Letal peste 30 minute

1000

Fatal în câteva minute

1

Sursa: http://www.chlorineinstitute.org/stewardship/about-chlorine/health-hazards.cfm accesat la data de 23.09.2014)
American Conference of Industrial Hygenists Threshold Limit Value – Time-Weighted Average (ACGIH TLV – TWA)
3
American Industrial Hygiene Association – Emergency Response Planning Guidelines (AIHA ERPG)
4
Occupational Safety&Health Administration Permissible Exposure Limits (OSHA PEL) American Conference of Industrial Hygenists
Threshold Limit Value –ACGIH TLV – STEL
2
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Conform fișei cu date de securitate, clorul nu este biodegradabil, bioacumulabil sau
bioconcentrabil.
Valorile limită de expunere în conformitate cu legislația din România, sunt următoarele:
 Valori limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici în
conformitate cu HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și
sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
prezența agenților chimici: 1,5 mg/m3 sau 0,5 ppm;
 Valori limită – substanțe anorganice sub formă de gaze sau vapori în conformitate cu
Anexa 1 din Ord. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția
atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți
atmosferici produși de surse staționare: 5 mg/m3 cu un debit masic ≥ 50 g/h.
În condiții normale de utilizare, clorul stocat în recipientele metalice nu are efect asupra mediului
înconjurător. În eventualitatea producerii unei eliberări accidentale din recipiente, în urma reacției
cu umiditatea din aer și cu apa clorul va forma acid clorhidric, formând un mediu acid, coroziv.
În cazul producerii unui incendiu, clorul va întreține arderea și va forma compuși explozibili.
Încălzirea recipientelor duce la fierberea clorului din interior însoțită de creșterea presiunii care
poate duce în final la fisurarea recipientelor sub presiune.
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).
Data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile participante
este 14.03.2019.

Nr.
crt.
1

Data vizitei efectuate
pe amplasament de
autorităţile
competente
14.03.2019

Autorităţile participante
ISU BIF, APM IF si GNM IF

Tematica inspecției
Verificarea modului de respectare a
prevederilor Legii nr.59/2016, privind
controlul asupra pericolelor de accident
major în care sunt implicate substanțe
periculoase.

Date privind ultima vizita efectuată pe amplasament de catre autorităţile competente cu atribuții
de inspecție (ISU BIF, APM IF si GNM IF) precum şi informații mai detaliate despre ultima inspecție
şi planul de inspecție, pot fi accesate la sediile acestor autorităţi.
Persoane de contact:
 Mirela Cristache, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 021/3520468
 Lucian Daniel Constantinescu, Șef Serviciu SSOM - Tel: 021/3520468
 Florin Cernat, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 021/3520468
 Catalin Iancu, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 021/3520468
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 APA NOVA BUCUREŞTI S.A, str. Tunari nr. 60A, Clădirea Ştefan cel Mare,
sector 2, Bucureşti
Persoane de contact:
 Mirela Cristache, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 021/3520468
 Lucian Daniel Constantinescu, Șef Serviciu SSOM - Tel: 021/3520468
 Florin Cernat, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 021/3520468
 Catalin Iancu, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 021/3520468
și la sediul :

SRAPM IF: tel: 021/4301402, email: officce@apmif.anpm.ro
GNM IF: tel: 021/3268986, e-mail: cjilfov@gnm.ro
ISU BIF: tel 021/2075500, e-mail: contact@isubif.ro
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