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PLANUL  DE  URGENŢĂ  EXTERNĂ  

AL  

S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.  

 

TURDA 

 

 

 

 

Capitolul 1.    Actualizări, revizuiri, avizări și distribuție 

 

 

Actualizarea planului de urgenţă externă se realizează cu sprijinul Instituţiei Prefectului 

şi a autorităţilor administraţiei publice locale din zonele de planificare la urgenţă anual, sau ori 

de câte ori apar modificări ale: 

a) persoanelor nominalizate în plan, care au atribuţii în ceea ce priveşte conducerea şi 

coordonarea acţiunilor de intervenţie, precum şi privind notificarea şi informarea; 

b)   adreselor, numerelor de telefon, fax, e-mail ale entităţilor nominalizate în plan; 

c) situaţiilor cu existentul de resurse umane şi materiale. 

             După fiecare actualizare, modificările sunt transmise tuturor celor cărora li s-a distribuit 

planul sau copii după acesta, în termen de 10 zile. 
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Revizuirea planului de urgenţă externă se realizează în termen de cel mult 3 ani sau înainte de 

termen în baza modificărilor produse în: 

 

    a) caracteristicile surselor de risc; 

    b) analiza riscurilor din raportul de securitate; 

    c) scenariile cu efecte în exteriorul amplasamentului; 

    d) realizarea cooperării; 

    e) concepţia aplicării planului; 

    f) structura dezvoltărilor socio-economice şi aşezărilor umane din zonele de risc; 

    g) cunoştinţele tehnico-ştiinţifice în domeniu; 

    h) vecinătatea amplasamentului. 

           După fiecare revizuire, ediţia nouă a planului va fi înregistrată şi distribuită cu respectarea 

prevederilor art. 22 din  O.M.A.I. nr. 156/2017  pentru  aprobarea Normelor metodologice, în 

termen de 15 zile. 

           Actualizarea sau revizuirea planului de urgenţă externă se realizează, acolo unde este 

cazul, şi ca urmare a concluziilor rezultate în urma testării acestora, precum şi în urma unui 

accident major în care au fost implicate substanţe periculoase, care a necesitat activarea planului. 
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Capitolul 2.  Generalități 

2.1. Scop 

  

                 Prezentul document se elaborează în scopul planificării şi executării acţiunilor de 

pregătire şi intervenţie în caz de accidente produse în cadrul societății SADACHIT PRODCOM 

S.R.L . şi care au efecte în afara amplasamentului, în vederea reducerii riscului asupra populaţiei, 

mediului şi proprietăţii din jurul lor.  

Planul de urgenţă externă asigură: 

 -conducerea şi coordonarea forţelor în situaţia declanşării unor evenimente în care sunt 

implicate substanţe periculoase cu efecte în afara amplasamentului; 

  -înştiinţarea, avertizarea, alarmarea şi informarea forţelor de intervenţie, autorităţilor publice cu 

responsabilităţi în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi populaţiei;  

 -planificarea măsurilor de protecţie a populaţiei expuse riscului în situaţii de accidente majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase;  

 -stabilirea cadrului general de acţiune a forţelor de intervenţie din afara amplasamentului;   

-realizarea cooperării cu statele vecine în ceea ce priveşte asistenţa în situaţii de urgenţă generate 

de accidente majore cu efecte transfrontaliere în care sunt implicate substanţe periculoase 

 

2.2. Domeniu de aplicare  

 

                 Planul de urgenţă externă se aplică pentru orice situaţie de accident petrecut în 

interiorul societății SADACHIT PRODCOM S.R.L., în care sunt implicate substanţe 

periculoase, ale cărui urmări au efecte în afara amplasamentului.  

- .  

 

Capitolul 3.  Activarea planului/încetarea urgenței în afara 

amplasamentului 
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3.1.  Activarea planului  

 

             Planul de urgentă externă se activează în cazul producerii unui accident major sau când 

survine un eveniment necontrolat, care prin natura sa poate să conducă la un accident major, în 

baza propunerii persoanei autorizate să declanşeze proceduri de urgenţă pe amplasament( 

director Societate – inginer Rotar Ioan Mihai nr tel. 0744 575 199 sau înlocuitor Rotar 

Cătălin – 0744 705 690 precum şi a observaţiilor primului evaluator extern la locul accidentului. 

           Planul de urgenţă externă se pune în aplicare la ordinul Prefectului, la propunerea 

inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean Cluj /înlocuitorul 

legal.     

          Activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției  se realizează cu 

aprobarea președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului la 

propunerea șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avram Iancu al județului Cluj. 

              La producerea unui incident / accident pe amplasament, directorul unităţii sau înlocuitorul 

acestuia, va notifica I.S.U. Cluj.  

Notificarea comportă trei aspecte: 

         - notificarea despre producerea unui eveniment pe amplasamentul SADACHIT 

PRODCOM S.R.L, transmisă de către directorul/înlocuitorul acestuia; 

         - notificarea stării de urgenţă, transmisă de ofiţerul de serviciu din dispecerat al ISU Cluj 

către toate forţele din exteriorul amplasamentului, la ordinul prefectului;  

        - notificarea stării de urgenţă, transmisă de directorul/înlocuitorul al SADACHIT 

PRODCOM S.R.L ., prin folosirea sistemelor de alarmare şi înştiinţare. 

 

      

 

 

   În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în care 

se preconizează efecte în afara amplasamentului, pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 

17 alin. 1, lit. e și lit. f din Legea 59/2016, cu completările ulterioare, autoritățile competente de 

la nivel județean întreprind următoarele: 

a) Asigură informarea publicului prin toate mijloacele disponibile. 

b) Înștiințează autoritățile publice locale aflate în zonele de planificare la 

urgență despre producerea accidentului. 

 

Corelaţia dintre urgenţele pe amplasament şi cele din afara amplasamentului sunt următoarele:  

- starea de urgenţă de nivel I (alertă) –  urgenţă clasa A (pe amplasament); 

- stare de urgenţă de nivel II – urgenţă clasa B (efecte limitate în afara amplasamentului); 
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- stare de urgenţă de nivel III – urgenţă clasa C (în afara amplasamentului) –   eliberare 

maximă.  

 

                 

  

            3.Starea de urgenţă nivel III, corespunde stării de urgenţă internă clasa C, atunci când se 

produce evenimentul cel mai grav posibil, este declarată doar de către directorul 

societății/înlocuitorul acestuia.   

            Evenimentele care necesită o decizie de declarare a urgenţei nivel III din partea 

managerului urgenţei sunt: 

            - există condiţiile de producere a celui mai grav eveniment ( eliberare de substanţă) cu 

consecinţele cele mai grave, care pot atinge sau chiar depăşi parametrii maximi prevăzuţi în 

scenariile posibile. 

 

        Urgenţa de tip “C” - este aceea în care se agravează condiţiile de urgenţă la nivelul 

obiectivului şi, în consecinţă, pot fi afectate zone mari, de pe întreg amplasamentul societății 

S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L  precum și zonele din afara acestuia, pe teritoriul mai 

multor comune în funcție de amploarea evenimentului și direcția norului toxic (Clor).  

       La nivelul obiectivului au fost identificate  scenarii de accident cu efecte în afara 

amplasamentului (urgență tip C)  În cadrul unei urgenţe de tip “C” sunt incluse următoarele 

situaţii: 

 Întregul personal de intervenție de pe amplasament este implicat în managementul 

urgenței. 

 Accidentul are efecte sigure în exteriorul amplasamentului pe suprafețe extinse, 

incidentul necesită intervenția unor forțe ( resurse) externe.  

 Accidentul are efecte în afara gardului obiectivului. 

 Este necesară oprirea generală a activităţii pe amplasament.  

 Este necesară evacuarea personalului de pe amplasament şi persoanelor civile din zona 

afectată (daca este posibil), în funcție de amploarea accidentului major.   

 

        Autoritățile locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate pentru a lua măsuri de 

protecție a populației și mediului. 
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3.2. Încetarea urgenţei  

  

        Va fi declarată de managerul urgenţei – prefectul judeţului Cluj. Această hotărâre se ia la 

propunerea Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Cluj, în următoarele condiții : 

- focarul de contaminare cu subtanţă toxică a fost lichidat, înţelegându-se  prin 

aceasta că nu se mai elimină în mediul înconjurător subtanţă toxică; 

-  au fost identificate toate persoanele afectate de contaminarea cu  subtanţă toxică, 

li s-a acordat prim - ajutor şi asistenţă medicală de specialitate, sunt în afara oricărui pericol sau 

sunt monitorizate în instituţii de specialitate; 

- animalele sau colectivităţile de animale afectate au fost scoase de sub influenţa 

subtanţei toxice, sau li s-au administrat antidoturi şi sunt monitorizate; 

- S.G.A. Cluj a raportat că s-a încheiat decontaminarea apei şi emisia de poluanţi în 

aer şi apă, iar valoarea concentraţiei de substanţă toxică este sub valoarea concentraţiei maxime 

admise;  

      Prefectul va fi informat permanent de către comandantului acţiunii cu privire la evoluţia 

evenimentului în teren.  

       Semnalul de încetare a urgenţei se introduce de către I.S.U.J. prin mijloacele de alarmare 

fixe (sirenele electrice),  precum şi prin mijloace de alarmare mobile. 

       Mesajele se vor transmite prin staţiile de amplificare instalate pe autovehiculele poliţiei,  

jandarmeriei, serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolul 4.   Zone de planificare la urgență 

   

        Societatea SADACHIT PRODCOM SRL are ca obiect de activitate fabricarea de produse 

anorganice de bază, cod CAEN 2013, ca activitate principală 

 

Prezentare generală: Societatea comercială SADACHIT PRODCOM S.R.L are sediul în 

Turda str. Nicolae teclu, nr. 3. Obictivul  este amplasat pe teritoriul municipiului Turda, în zona 

industrială, pe malul drept al râului  Arieș la cca. 400m de albia acestuia, la o altitudine de aprox. 

330 m față de nivelul mării, pe suprafața fostei S.C UCT S.A. Turda (actualmente S.C. A3 

LOGISTIC S.R.L.) 
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        Pe amplasament sunt utilizate următoarele substanțe periculoase care pot provoca accidente 

majore:    CLOR – nr. CAS Cl2 99,8% - 7782-50-5  

 

       De asemenea sunt identificate și următoarele substanțe :   

 

                Acid clorhidric – sol. 32%                     -            7647-01-0 

                Acid sulfuric     - 93-98%                       -            7664-93-9   

                Hidroxid de sodiu – sol.50%                  -           1310-73-2 

                Hipoclorit de sodiu soluție – sol.12%    -           7681-52-9 

                 Clorură ferică                                        -           7705-08-0 

                Rodanură de potasiu                              -            333-20-0  

 

 

 

Localizare geografică: Municipiul Turda este nod rutier de circulație rutieră, din DN 1(E60) aici 

se ramifică DN 15 spre Târgu Mureș și DN 75 spre Câmpeni. Aria administrativă a municipiului 

se învecinează cu teritoriile următoarelor localități:  

 

 

 

       

         Teritoriul uzinei aflat pe amplasamentul 22 Decembrie 1989, nr.12c este parte din zona 

industrială a orașului. Întregul teritoriu este protejat cu gard și asigurat cu doua porți de acces.     

Distanța minimă față de o zonă urbană se află în partea sudică – zona de locuințe. 

          În apropierea obiectivului analizat pe o rază de 1 km nu se află unități sau zone care 

necesită o protecție specală (gradinițe, școli, spitale, etc.) 

          În acest perimetru nu se află zone de protecție a naturii sau a apelor înregistrate și nu sunt 

prezente unități economice și alte instalații care intră sub incidența legislației cu privire la 

accidente. 

         În acest context nu putem vorbi despre nici o utilizare a mediului cauzatoare de pericole. 

         În apropierea instalațiilor de producție nu există nici un fel de obiectiv sau obiect care ar 

putea fi afectat de eventuale întreruperi ale funcționării normale în așa fel , încât să genereze 

urmări care să pericliteze în mod serios mediul, în sensul prevederilor Legii 59/2016. 

          

Vecinătăţi: Terenul din imediata vecinătate este deţinut de către SC NAPOCAMIN SA., 

societate aflată în insolvenţă, terenul fiind în cea mai mare parte ocupat de instalaţii dezafectate.  
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          În zonă se mai află câteva societăţi cu caracter industrial după cum urmează: 

          - S.C. Holcim S.A. situată la 200 m în partea de nord, firma producătoare de ciment; 

      - staţia de transformare aparţinând ELECTRICA (staţia 110) la cca. 150 m  nord-vest, 

furnizor de energie electrică doar pentru consumatorii aflaţi pe teritoriul fostei UCT S.A.; 

     - S.C. Consecvent S.R.L. la cca. 200 m în partea de est, firma producătoare de 

arcuri mobilă, piese auto şi electrice; 

        - S.C. Saint Gobain Weber S.R.L. la cca. 250 m în partea de sud-est, producător de 

Materiale de construcții; 

           - S.C. Rigips S.A. la cca. 500 m în partea de nord-est, firma producătoare de gips. 

 

Zone locuite apropiate de amplasament : 

               În apropierea obiectivului există două zone de locuinţe:  

              - sud-vest la cca. 200 m - fosta ,,colonie a Fabricii de ciment”, cu cca. 50 de locuinţe. 

              - est la cca. 300 m - fosta ,,colonie a Uzinelor Chimice”, cu cca. 25 de locuinţe. 

        Alte zone de locuinţe se găsesc în partea de nord-vest la cca. 400 m pe malul opus al 

râului Arieş.  

        Centrul municipiului este situat la cca. 2 km de amplasament. 

 

 

 

 

 

Capitolul 5.  Înștiințare/Alarmare/Evacuare/Adăpostire 

         Prin urgenţă externă se înţelege situaţia în care, la S.C. Sadachit Prodcom S.R.L.- depozit 

de clor din municipiul Turda, s-a produs o avarie constând într-o eliberare necontrolată în mediul 

înconjurător a clorului, efectele avariei/eliminării nu au putut fi oprite prin aplicarea P.U.I., 

substanţa toxică s-a răspândit în exteriorul amplasamentului obiectivului, a depăşit concentraţia 

maximă admisă şi pune în pericol populaţia şi animalele din afara acestuia, iar pentru protecţia 

acestora este necesară aplicarea unor măsuri variate (evacuare, prim-ajutor, asistenţă medicală 

specializată etc.)  

          Înştiinţarea Comitetelor locale pentru Situaţii de Urgență ale primăriilor  cu privire la 

iminenţa producerii sau producerea unui dezastru la nivelul obiectivului SC SADACHIT 

PRODCOM SRL se realizează de către Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă „Avram Iancu” al 

Judeţului Cluj după primirea informaţiilor de la nivelul obiectivului sursă de risc, în scopul 

evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie.  

           Se va  înștiința Comitetul Local pentru Situții de Urgență Turda la orice accident major 

survenit. 
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          Comitele locale/UAT-urile aflate în zona de planificare la urgențăse vor înștiința în 

funcție de direcția de deplasare a norului toxic și în urma analizării informațiilor primite de la 

directorul societății SC SADACHIT PRODCOM SRL. 

          Comitele Locale pentru Situații de Urgență vor alarma populația cu privire la iminența 

producerii sau producerea unui accident la nivelul operatorului economic sursă de risc SC 

SADACHIT PRODCOM SRL, prin mijloacele de avertizare avute la dispoziție. 

Alarmarea populaţiei din zona de planificare la urgenţă se va realiza astfel:  

      -pentru amplasament şi obiectivele din imediata apropiere, de către  directorul/înlocuitorul 

legal al SC SADACHIT PRODCOM SRL; 

      -pe teritoriile celorlalte comune de către Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă, pe 

baza notificării primite de la ofițerul de servici din dispeceratul  Inspectoratului pentru Situaţii de 

urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj;  

       -!!alarmarea zonelor neacoperite de sirenele de alarmare se execută cu staţii de amplificare 

instalate pe autovehiculele unităţii, poliţiei, jandarmeriei, prin aceleaşi mijloace transmiţându-se 

şi măsuri şi reguli de comportare către populaţie. 

 

 

Efectele unui accident ce implică substanţe chimice se resimt asupra teritoriului cu o 

gravitate decrescătoare, în funcţie de distanţa de la punctul izbucnirii acestuia. În funcţie de 

gravitate, spaţiul din jurul amplasamentului, este împărţit în zone de risc cu forma în general 

circulară (în funcţie de geografia zonei), al căror centru este identificat ca fiind punctul de 

origine al evenimentului. Măsurarea şi delimitarea perimetrală a acestor zone este făcută pe baza 

datelor şi informaţiilor furnizate de operatorul economic prin Raportul de Securitate. 

I.S.U., căruia îi revine sarcina de a pune în aplicare PUE în zonele din jurul 

amplasamentului care poate fi afectat de efectele negative ale unui accident industrial, foloseşte 

pentru identificarea acestora, informaţiile furnizate de operatorul economic, precum şi 

documentul de informare a publicului. 

Prima şi a doua zonă - respectiv mortalitate ridicată şi prag de mortalitate sunt zonele 

amplasamentului caracterizate de efecte care conduc la grad ridicat de mortalitate până la la un 

prag de mortalitate. În aceaste zone, măsurile de intervenţie constau în adăpostirea populaţiei şi 

în cazul unei emisii toxice îndelungate trebuie prevăzută evacuarea spontană sau asistată a 

populaţiei. Dată fiind importanţa deosebită pe care o are comportamentul populaţiei din aceaste 

zone, în scopul protecţiei acesteia trebuie realizat un sistem de alarmare care să avertizeze 

populaţia asupra pericolului iminent. De asemenea, este necesar să fie desfăşurată o campanie 

continuă de informare preventivă a populaţiei. 

A treia zonă, în care se pot produce vătămări ireversibile este caracterizată prin posibile 

leziuni, unele chiar grave şi ireversibile, pentru persoanele care nu-şi iau măsurile corecte de 

protecţie, şi chiar prin leziuni letale, în cazul persoanelor vulnerabile, precum minorii şi bătrânii. 

Într-o astfel de zonă, măsurile de protecţie constau, cel puţin în cazul unei emisii toxice, în 
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adăpostirea persoanelor posibil afectate într-un spaţiu închis. În acest caz, evacuarea este greu de 

realizat datorită întinderii acestei zone. Astfel, adăpostirea este o soluţie mai eficientă decât 

aplicarea sa în prima zonă. 

A patra zonă, vătămări reversibile, este caracterizată de o probabilitate scăzută a producerii 

de leziuni, care sunt, în general, uşoare chiar şi pentru indivizii vulnerabili, dar şi de reacţii de 

panică care pot determina situaţii de turbulenţă socială, astfel încât să fie nevoie de intervenţia 

autorităţilor de ordine publică. Extinderea acestei zone trebuie identificată pe baza evaluărilor 

autorităţilor locale. În cazul unei emisii toxice, care poate afecta imediat simţurile, trebuie 

acordată o atenţie deosebită consecinţelor pe care reacţiile de panică ar putea să le genereze. 

Tipul de intervenţie în cazul acestei zone rămâne tot adăpostirea.  

 

 

 

        Semnalele de alarmă folosite pe timpul urgenţei sunt următoarele:   

 - ALARMA LA DEZASTRE - durată semnal  – 5 sunete a câte 16 secunde fiecare,  cu pauze 

de 10 secunde între ele;             

-  ÎNCETAREA ALARMEI –  2 minute – sunet continuu de 2 minute. 

 

 

 Populaţia din zonele de planificare la urgenţă care se adăpostesc vor întreprinde măsuri 

individuale de protecție după cum urmează : 

 

- Vor etanșa ușile și ferestrele încăperilor în care sunt adăpostiți 

- Se vor îndepărta de uși și ferestre 

- Nu vor merge la locul accidentului 

- Se vor folosi mijloace de protecție specială sau improvizate ale căilor respiratorii 

(măști de gaze, cârpe umede la gură și la nas) 

- Nu se vor consuma alimente sau lichide care au intrat în contact cu norul toxic. 

- Se vor aștepta instrucțiunile autorităților sau semnalul de încetare al alarmei pentru a 

ieși. 

- În caz de contact cu pielea se vor spăla cu multă apă și săpun 

-  

      În vederea distribuirii către populație/informarea populației aflate în zona de planificare la 

urgență atât prin intermediul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență/ reprezentanți ai 

Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență cât și pe timpul recunoașterilor executate de 

Detașamentul de Pompieri Turda, în Anexa nr. 2, Anexa nr. 3 și Anexa nr. 4 sunt stipulate 

măsuri de protecție pt populație și de informare preventivă. 

 

                 .  
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Capitolul 6.  SCENARII ACCIDENTALE 

 

                  La nivelul Societății S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. – depozit clor, pot avea o 

serie de accidente majore, ca urmare a existenței unor cantități însemnate de substanțe 

periculoase, clorul fiind substanța care poate genera efecte în afara amplsamentului. 

 

Accidentele cu efecte în afara amplasamentului pot avea loc ca urmare a: 

            -    distrugerii totale a depozitului în urma unui atac aerian sau terestru; 

- cauzelor naturale: cutremur, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, fulgere, 

trăznete, grindină, îngheţ, caniculă; 

- erorilor umane prin desfăşurarea de activităţi care nu îndeplinesc normele de 

securitate a muncii, a neatenţiei personalului cauzată de oboseală, boală sau grabă. 

- erorilor tehnologice în procesul de exploatare, apariţia de defecţiuni la instalaţia de 

transvazare. 

 

Efectele scenariilor accidentale identificate conform analizei de risc:  

 

Probabilitatea producerii unui accident chimic major în societate este foarte mică, ca  

urmare a producerii unor avarii (dereglări în procesul tehnologic, lipsa executării operaţiilor de 

verificare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor, exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor – 

eroare umană). 

            Eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a clorului, efectele acestuia asupra 

salariaţilor, populaţiei şi mediului înconjurător se poate diminua prin cunoşterea măsurilor de 

protecţie şi regulilor de comportare. 

 

 

 

 

 

           La nivelul obiectivului pot avea loc următoarele accidente cu efecte în afara 

amplasamentului:  
 

6.1 Scenarii accidentale cu definirea zonelor implicate și clasa de urgență 

 

 

La toate scenariile prezentate mai jos, calculul razei zonelor toxice s-a făcut prin simulare 

utilizând programul ALOHA de simulare a dispersiei în aer a gazelor mai dense decât aerul  
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Nr. 

crt. 
Descrierea evenimentului 

 

 

 

 

 

Clasa de 

urgență 
Substanţa 

implicată 

Scenariu 

accidental 

 

Zona I 

LG 50 

efect domino 

/mortalitate 

ridicată 

 

Zona II 

AEGL 3 

prag de 

mortalitate 

 

Zona III 

AEGL 2 

vătămări 

ireversibile 

 

Zona IV 

AEGL 1 

vătămări 

reversibile 

 

Raza (m) Raza (m) Raza (m) Raza (m) 

 
DEPOZITUL DE CLOR 

S1. 

Deversarea instantanee a 50 t clor (prin atac 

terorist sau atac din aer) – are loc 

distrugerea totală a depozitului şi nu pot fi 

luate măsuri de intervenţie în focar. 

 

C 
Clor  

Dispersie 

toxică 
1820 6700 10800 11800 

S2 

Deversarea instantanee a 30 t clor (prin atac 
terorist sau atac din aer) – are loc 

distrugerea totală a depozitului şi nu pot fi 
luate măsuri de intervenţie în focar 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
1464 5400 9460 10800 

S3. 

Deversarea instantanee a 10 t clor (prin atac 
terorist sau atac din aer) – are loc 

distrugerea totală a depozitului şi nu pot fi 

luate măsuri de intervenţie în focar 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
905 3400 7600 8700 

S4. 

Fisurarea pereţilor rezervorului (avarie sau 
atac terorist) cu deversarea a 50 t de clor în 

timp de cca.       4 ore - instalaţia de 

absorbţie nu funcţionează, clorul nu poate fi 
transvazat în rezervorul de avarie şi nu se 

intervine în nici un fel pentru limitarea 

emisiei 

 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
1879 6800 12200 12800 

S5. 

Fisurarea pereţilor rezervorului – clorul este 
transvazat operativ în rezervorul de avarie si 

instalatia de absorbtie functioneaza la 

parametrii normali. 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
- 108 390 820 

S6. 

Armaturi defecte sau neetansietati ale 
acestora (scugerile de clor nu depasesc 2 

min.) 

 

B 

Clor 
Dispersie 

toxică 
- 62 230 489 

 RAMPA DE DESCĂRCARE CISTERNE 

S7. 
Deversarea instantanee a 50 t clor din 
cisternă prin atac terorist sau atac din aer 

C 
Clor  

Dispersie 

toxică 
1820 5050 9010 10200 

S8. 
Fisurarea pereţilor cisternei  cu deversarea a 

50 t de clor în 4 ore - clorul nu poate fi 

transvazat în rezervor şi nu se intervine în 
nici un fel pentru limitarea emisiei 

C 
Clor  

Dispersie 

toxică 
1879 6500 9690 10200 

S9. 
Fisurarea pereţilor cisternei  cu deversarea a 

30 t de clor în cca. 3 ore  (40% din clor este 

transvazat în rezervor dar nu se iau măsuri 
de intervenţie pentru limitarea emisiei 

C 
Clor  

Dispersie 

toxică 
1464 4200 7550 9330 

S10. 
Armaturi defecte sau neetansietati ale 

acestora (scugerile de clor nu depasesc 2 
min.) 

C 
Clor 

Dispersie 

toxică 
- 62 230 489 



 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
„Avram Iancu” al județului Cluj 

 

 

 

PLAN DE URGENȚĂ EXTERNĂ pentru amplasamentul 
SC SADACHIT PRODCOM SRL 

 

 
Ediția 2/2022 

 

Page | 14   Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 69-71 

Tel: 0264/591255, 0264/591271; Fax: 0264/593873; E-mail isujcluj@gmail.com 

 

 

6.2 Elementele vulnerabile în cadrul zonelor de planificare la urgenţă 

 

    Elementele vulnerabile în cadrul zonelor de planificare la urgenţă pentru scenariile accidentale 

cu efecte în afara amplasamentului: 

     

 TRASEE TEHNOLOGICE 

S11. 

Spargerea unei conducte de clor (scurgerea 

are un debit de 3 kg/s şi durează 2 min.) 
 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
217 1100 2500 4000 

S12. 

Spargerea unei conducte de clor (scurgerea 
are un debit de 4 kg/s şi durează 2 min.) 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
229 1100 3000 5500 

S13. 

Spargerea unei conducte de clor (scurgerea 
are un debit de 2 kg/s şi durează 2 min.) 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
35 948 2200 3500 

                                                                   INSTALAŢIA DE ÎMBUTELIERE CLOR 

S14. 

Deversarea a 1 t de clor în cca. 10 minute 

(prin fisurarea pereţilor unui container, fără 

neutralizarea clorului şi fără alte măsuri de 

limitare a dispersiei) 

 

C 
Clor  

Dispersie 

toxică 
352 1100 2600 4500 

S15 

Armaturi ale containerelor defecte sau 

neetansietati ale acestora (scurgerile de clor 

nu depasesc 2 min) 

 

A 

Clor  
Dispersie 

toxică 
- 62 230 488 

S16. 

Deversarea instantanee a 1 t de clor 

(explozia unui container de clor prin atac 

terorist sau supraîncălzirea containerului) 

fără a fi posibilă intervenţia 

 

C 
Clor  

Dispersie 

toxică 
322 1100 2600 4500 

                                                                                    HALA DE FABRICAŢIE 

S17. 

Distrugerea totală a halei de fabricaţie cu 

deversarea simultană a 50 t acid sulfuric, 50 

t hidroxid de sodiu sol.,  9 t hipoclorit de 

sodiu, prin atac terorist sau atac din aer (cu 

formare a 500 kg clor care se degajă 

instantaneu şi nu pot fi luate măsuri de 

limitare a emisiei) 

 

 

C 
Clor, 

Hidroxid de 

sodiu, Acid 

sulfuric,Hip

oclorit de 

sodiu 

Dispersie 

toxică, 

dispersie în 

mediu 

230 1100 2800 4500 

S18. 

Supraâncălzirea hipocloritului de sodiu 
(descompunere bruscă cu degajarea 

instantanee a 100 kg clor si fara nici o 

interventie pentru limitarea emisiei) 

 

C 

Clor  
Dispersie 

toxică 
108 726 1700 2700 
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  S1:  Deversarea instantanee a 50 t clor (prin atac terorist sau atac din aer) –  

                           are loc distrugerea totală a depozitului şi nu pot fi luate măsuri de  

                           intervenţie în focar 

  S4:  Fisurarea pereţilor rezervorului (avarie sau atac terorist) cu deversarea a 

                           50 t de clor în timp de cca. 4 ore - instalaţia de absorbţie nu funcţionează,  

                           clorul nu poate fi transvazat în rezervorul de avarie şi nu se intervine în 

                           nici un fel pentru limitarea emisiei 

  S7:  Deversarea instantanee a 50 t clor din cisternă prin atac terorist sau atac  

                           din aer 

  S8:  Fisurarea pereţilor cisternei  cu deversarea a 50 t de clor în 4 ore – clorul 

                           nu poate fi transvazat în rezervor şi nu se intervine în nici un fel pentru  

                           limitarea emisiei 

 

Nr. 

crt. 
Zona de planificare 

S
ce

n
a

ri
u

  

Zona I 

 

efect domino 

/mortalitate ridicată 

Zona II 

 

prag de mortalitate 

Zona III 

 

vătămări 

ireversibile 

Zona IV 

 

vătămări 

reversibile 

 

1. 

 

Zona implicată 

raza zonei (m) 

1 1820 6700 10800 11800 

4 1879 6800 12200 12800 

7 1820 5050 9010 10200 

8 1879 6500 9690 10200 

2. Populaţia internă (nr.pers.) 9 - -  

3. Populaţia externă(nr.pers.) 2000 6000 39000  

4. Centre vulnerabile Şcoala gimnazială Avram 

Iancu 

Şcoala Teodor Mureşanu 

Colegiul Tehnic Dr.Ioan 

Raţiu 

Grădiniţa Dr.Ioan Raţiu 

Şcoala Andrei 

Şaguna 

Şcoala Profesională 

nr. 5 

Şcoala Horea, 

Cloşca şi Crişan 

Şcoala Ioan Opriş 

  

5. Căi de comunicaţie DN-1 

DN-75 

DN-15 

DN-1 

DN-75 

DN-15 

  

6. Utilităţi Uzina de apă-variantă 

Staţia de pompare apă 

spre Câmpia Turzii 

Uzina de apă Mihai 

Viteazu 

Staţia de distribuţie 

energie electrică 

Câmpia Turzii 

 

7. Centre de urgenţă ce vor fi alarmate Detaşamentul Turda Primăria Turda 

Spitalul municipal 

Turda 

Staţia de salvare 

Turda 

Primăria com. 

Sănduleşti 

Primăria com. 

Călăraşi 

Inspectoratul 

pentru 

Situaţii  de  Urgenţă  

„Avram Iancu”  jud. 

Cluj 

Spitalul municipal 

CâmpiaTurzii 

Primăria 

CâmpiaTurzii 

Primăria com. Luna 

Primăria 

comMoldoveneşti 

Primăria  

com. Tureni 

Primăria  

com. Ploscoş 

Primăria  

com. Viişoara 
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S2: Deversarea instantanee a 30 t clor (prin atac terorist sau atac din aer) – are 

                           loc distrugerea totală a depozitului şi nu pot fi luate măsuri de intervenţie 

                           în focar 

 S9:  Fisurarea pereţilor cisternei  cu deversarea a 30 t de clor în cca. 3 ore 

                           (40% din clor este transvazat în rezervor dar nu se iau măsuri de 

                           intervenţie pentru limitarea emisiei 

   

Tabel 

Nr. 

crt. 
Zona de planificare 

S
ce

n
a

ri
u

  

Zona I 

 

efect domino 

/mortalitate ridicată 

Zona II 

 

prag de mortalitate 

Zona III 

 

vătămări 

ireversibile 

Zona IV 

 

vătămări 

reversibile 

 

1. 

 

Zona implicată 

raza zonei (m) 

2 1464 5400 9460 10800 

9 1464 4200 7550 9330 

2. Populaţia internă (nr.pers.) 9 - -  

3. Populaţia externă(nr.pers.) 1000 5800 48000  

4. Centre vulnerabile Şcoala gimnazială 

Avram Iancu 

Colegiul Tehnic 

Dr.Ioan Raţiu 

 

Şcoala Teodor 

Mureşanu 

Şcoala Andrei 

Şaguna 

Şcoala Profesională 

nr. 5 

Şcoala Horea, Cloşca 

şi Crişan 

Şcoala Ioan Opriş 

Colegiul Mihai-

Viteazu 

Colegiu tehnic 

Liceul Liviu 

Rebreanu 

P-ţa Agro-alimentară 

Primăria Turda 

Spitalul municipal 

Turda 

Şcoala gen. Com.  

Mihai-Viteazu 

 

-  

5. Căi de comunicaţie DN-1 

DN-75 

DN-15 

DN-1 

DN-75 

DN-15 

-  

6. Utilităţi Uzina de apă-variantă 

Staţia de pompare apă 

spre Câmpia Turzii 

Uzina de apă Mihai 

Viteazu 

Staţia de distribuţie  

energie electrică  

Câmpia Turzii 

 

 

 

7. Centre de urgenţă ce vor fi alarmate Primăria Turda 

 

Primăria Turda 

Spitalul Municipal 

Turda 

Staţia de Salvare 

Turda 

Primăria com. 

Sănduleşti 

Primăria com. 

Călăraşi 

Primăria com. Mihai 

Viteazu 

Inspectoratului  

pentru 

Situaţii  de  Urgenţă  

„Avram Iancu”  jud. 

Cluj 

Spitalul municipal 

CâmpiaTurzii 

Primăria 

CâmpiaTurzii 

Primăria com. Luna 

Primăria com. 
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Tureni 

Primăria com. 

Ploscoş 

Primăria com. 

Viişoara 

 

 

S3: Deversarea instantanee a 10 t clor (prin atac terorist sau atac din aer) – are 

                          loc distrugerea totală a depozitului şi nu pot fi luate măsuri de intervenţie 

                          în focar 

   

 

Nr. 

crt. 
Zona de planificare 

S
ce

n
a

ri
u

  

Zona I 

 

efect domino 

/mortalitate ridicată 

Zona II 

 

prag de mortalitate 

Zona III 

 

vătămări 

ireversibile 

Zona IV 

 

vătămări 

reversibile 

 

1. 

 

Zona implicată 

raza zonei (m) 
3 905 3400 7600 8700 

2. Populaţia internă (nr.pers.) 9 - -  

3. Populaţia externă(nr.pers.) 700 2300 40000  

4. Centre vulnerabile Colegiul Tehnic 

Dr.Ioan Raţiu 

 

Şcoala Teodor 

Mureşanu 

Şcoala Andrei Şaguna 

Şcoala Profesională nr. 

5 

Şcoala Horea, Cloşca şi 

Crişan 

Şcoala Ioan Opriş 

Colegiul Mihai-Viteazu 

Colegiu tehnic 

Liceul Liviu Rebreanu 

P-ţa Agro-alimentară 

Primăria Turda 

Spitalul municipal 

Turda 

-  

5. Căi de comunicaţie DN-1 

DN-75 

DN-15 

DN-1 

DN-75 

DN-15 

-  

6. Utilităţi Uzina de apă-variantă 

Staţia de pompare apă 

spre Câmpia Turzii 

- 
Uzina de apă Mihai 

Viteazu 

 

 

7. Centre de urgenţă ce vor fi alarmate 

 

Primăria Turda 

Spitalul Municipal 

Turda 

Staţia de Salvare Turda 

Primăria com. Mihai 

Viteazu 

Primăria com. Călăraşi 

Inspectoratului  

pentru 

Situaţii  de  Urgenţă  

„Avram Iancu”  jud. 

Cluj 

Spitalul municipal 

CâmpiaTurzii 

Primăria 

CâmpiaTurzii 

Primăria com. Tureni 

Primăria com. 

Sănduleşti 
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  S 14:  Deversarea a 1 t de clor în cca. 10 minute (prin fisurarea pereţilor unui 

                          container, fără neutralizarea clorului şi fără alte măsuri de limitare a 

                          dispersiei) 

  S 16:  Deversarea instantanee a 1 t de clor (explozia unui container de clor prin 

                            atac terorist sau supraîncălzirea containerului) fără a fi posibilă 

                            intervenţia 

   

 

Nr. 

crt. 
Zona de planificare 

S
ce

n
a

ri
u

  

Zona I 

 

efect domino 

/mortalitate ridicată 

Zona II 

 

prag de mortalitate 

Zona III 

 

vătămări 

ireversibile 

Zona IV 

 

vătămări 

reversibile 

 

1. 

 

Zona implicată 

Raza zonei (m) 

14 352 1100 2600 4500 

16 322 1100 2600 4500 

2. Populaţia internă (nr.pers.) 9 - -  

3. Populaţia externă(nr.pers.) 100 1500 10000  

4. Centre vulnerabile Colegiul Tehnic Dr. 

Ioan Raţiu 

Şcoala Teodor Mureşanu 

Şcoala Avram  Iancu  

Colegiul Tehnic Dr. Ioan 

Raţiu 

-  

5. Căi de comunicaţie 
DN-1 

 

DN-1 

DN-75 

DN-15 

-  

6. Utilităţi 

- 

Uzina de apă-variantă 

Staţia de pompare apă spre 

Câmpia Turzii 

-  

7. Centre de urgenţă ce vor fi 

alarmate 

- 

Primăria Turda 

Spitalul Municipal Turda 

Staţia de Salvare Turda 

Primăria com. Mihai 

Viteazu 

Primăria com. Călăraşi 

Primăria Turda 

Spitalul Municipal 

Turda 

Staţia de Salvare 

Turda 

Primăria com. 

Mihai Viteazu 

Primăria com. 

Călăraşi  

 

 

 

 

 

 

 

 

S 11:  Spargerea unei conducte de clor (scurgerea are un debit de 3 kg/s şi 

durează 2 min.) 

S 12: Spargerea unei conducte de clor (scurgerea are un debit de 4 kg/s şi 

durează 2 min.) 

S 17: Distrugerea totală a halei de fabricaţie cu deversarea simultană a 50 t acid sulfuric, 50 t hidroxid de sodiu sol., 9 t hipoclorit 

de sodiu, prin atac terorist sau atac din aer (cu formare a 500 kg clor care se degajă instantaneu şi nu pot fi luate măsuri de 

limitare a emisiei) 

 

Nr. 

crt. 
Zona de planificare 

S
ce

n
a

ri
u

  

Zona I 

 

efect domino 

/mortalitate ridicată 

Zona II 

 

prag de mortalitate 

Zona III 

 

vătămări 

ireversibile 

Zona IV 

 

vătămări 

reversibile 

 

1. 

 

Zona implicată 

raza zonei (m) 

11 217 1100 2500 4000 

12 229 1100 3000 5500 

17 230 1100 2800 4500 

2. Populaţia internă (nr.pers.) 9 - -  

3. Populaţia externă(nr.pers.) 50 1300 5000  
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4. Centre vulnerabile  Şcoala gimnazială 

Avram Iancu 

Colegiul Tehnic 

Dr.Ioan Raţiu  

  

5. Căi de comunicaţie 
DN-1 

 

DN-1 

DN-75 

DN-15 

  

6. Utilităţi 

 

Uzina de apă-

variantă 

Staţia de pompare 

apă spre Câmpia 

Turzii 

  

7. Centre de urgenţă ce vor fi alarmate   Primăria Turda 

 
 

 

 

  S 13:  Spargerea unei conducte de clor (scurgerea are un debit de 2 kg/s şi 

                           durează 2 min.)  

  S 18: Supraâncălzirea hipocloritului de sodiu (descompunere bruscă cu degajarea instantanee a 100 kg clor)   

 

Nr. 

crt. 
Zona de planificare 

S
ce

n
a

ri
u

  

Zona I 

 

efect domino 

/mortalitate ridicată 

Zona II 

 

prag de mortalitate 

Zona III 

 

vătămări 

ireversibile 

Zona IV 

 

vătămări 

reversibile 

 

1. 

 

Zona implicată 

raza zonei (m) 

13 35 948 2200 3500 

18 108 726 1700 2700 

2. Populaţia internă (nr.pers.) 9 - -  

3. 
Populaţia externă(nr.pers.) 40 

 
1200 4000  

4. Centre vulnerabile  Colegiul Tehnic 

Dr.Ioan Raţiu 
  

5. Căi de comunicaţie 

 

DN-1 

DN-75 

DN-15 

  

6. Utilităţi 

 
 

 

Uzina de apă-

variantă 

Staţia de pompare 

apă spre Câmpia 

Turzii 

 

7. Centre de urgenţă ce vor fi alarmate   Primăria Turda 
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6.4. Substanțe care pot genera efecte în afara amplasamentului 
 

Pentru informații suplimentare  a se consulta Anexa nr. 1 – Fișă cu date de securitate 

Substanță periculoasă – CLOR 

Număr UN/CAS   :  7681-52-9 

           Clorul este iritant foarte periculos şi puternic al căilor respiratorii superioare şi ai 

plămânilor. După absorbţie în sânge clorul exercită o puternică acţiune toxică generală asupra 

ţesuturilor umane. Concentraţiile mai mari de clor produc fulgerător moartea din care cauză a şi 

fost folosit ca gaz de luptă. 

           La intoxicaţiile mai mici, se manifestă începând cu usturimea ochilor, a nasului şi a 

gâtului, tuse, senzaţii de sufocare, terminându-se prin hemoragii nazale şi secreţie a mucoasei de 

pe căile nazale şi secreţia de mucoasă pe căile respiratorii. 

           Intoxicaţia toxică se produce prin respiraţia îndelungată a aerului cu concentraţii mici de 

clor şi produce bronşite cronice şi conjunctivite, pe piele pot  apărea iritaţii care pot duce la 

eczemă şi acnee de clor, dinţii se strică repede. 

           La intoxicaţia acută se produc pe lângă cele de mai sus şi sufocarea şi pierderea 

cunoştinţei după care urmează edemul pulmonar. 

           Clorul nu are efect cumulativ asupra organismului, ceea ce înseamnă că nu se acumulează 

dacă nu se ating concentraţii periculoase în aer. Expunerea repetată la concentraţii mici nu 

determină imunitatea, dar provoacă deranjamente succesive ale ţesuturilor, dar care se 

regenerează. 

          Clorul are efect coroziv asupra substanţelor organice, ceea ce face permeabilitatea la 

alveolele pulmonare, acesta devine mai puternic prin formarea acidului clorhidric la nivelul 

alveolelor pulmonare care măreşte leziunile locale, iar intern produce acidoze si modificări ale 

proteinelor. 
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          Semnalizarea de securitate: 

 

          - Clasa de pericol/categoria de pericol:  

 

                               T   – Toxic 

                               Xi – Iritant 

                               N  – Nociv pentru mediu   

 

          - Fraze de pericol:  

 

                         H270- gaz oxidant; H315-iritarea pielii; H319-iritarea ochilor;  

                         H331-toxicitate acută; H335-toxicitate asupra unui organ ţintă;  

                         H400-periculos pentru mediu acvatic; 

 

        - Fraze de precauţie:   

 

       P280 – A se purta echipament de protecţie corespunzător şi masca contra gazelor 

       P403 – Păstraţi ambalajul închis ermetic şi într-un loc bine ventilat 

               P304 – În caz de intoxicaţie profesională se iau măsurile de prim ajutor şi se 

                         consultă imediat medicul. 

 

 Posibilitate de reactii periculoase 

            *Reactioneaza cu apa cu formare de acid clorhidric, prin punerea in libertate a 

oxigenului, ca produs intermediar se obtine acid hipocloros 

            *Reactia cu nemetale (sulf, fosfor,arsen,siliciu etc) in conditii de temperatura 

scazuta are loc cu degajare mare de caldura. 

 

Număr UN/CAS   :  7782-50-5 

                                 gaz lichefiat 

Cale de expunere :   inhalatorie, cutanată sau digestivă prin ingestie 

 

Mijloace de protecție individuală :  protecția căilor respiratorii – în cazul ventilației 

insuficiente folosiți echipament de protecție respirator, mască de protecție cu cartuș filtrant 

pentru clor.     

                                                            protecția mâinilor – manusi de protecție din neopren. 

                                                            protecția ochilor/feței – Ochelari de protecție 

                                                            protecția pielii – costum antiacid, camasa de bumbac, 

cizme de caucicuc sau bocanci antiacizi. 
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Acțiunile pompierilor  : - Folositi aparatura de protectie respiratorie – masca de protectie contra 

gazelor cu cartus filtrant pentru clor si echipament de protectie pentru interventii : costum 

cauciucat de protectie contra gazelor, casca de protectie cu vizor, cizme lungi din cauciuc, 

centura de siguranta. 

                                  - Mijloace de stingere  

                                            *recomandate : apa pulverizata in cantitati mari 

                                            *nerecomandate : pulberi stingatoare, spuma, abur, gaze 

                            - Indepartati imediat persoanele neautorizate din zona periculoasa, 

dirijându-le pe directie perpendiculara directiei vantului, departandu-le de norul de gaz. 

                                         - Limitati pierderile de produs, evitand riscurile. Prevedeti ventilarea 

zonei. Indepartati materialele combustibile din zona in care se produce dispersia accidentala. 

Captati ceata de clor   

                                 

 

Măsuri de prim ajutor :  in caz de inhalare ( Se scoate victima din zona contaminata si se 

transporta intr-un loc bine aerisit si cald. Se administreaza oxigen. Se solicita asistenta medicala). 

                                         in caz de contact cu pielea(Se spala cu multa apa locul afectat;se 

indeparteaza imbracamintea contaminata.Se solicita asistenta medicala). 

                                         in caz de contact cu ochii (Se vor face spalaturi cu multa apa, timp de 

cel putin 15 min. Se consulta un oftalmolog in cel mai scurt timp). 

 

Acțiuni pentru protecția mediului : Clorul prezintă efecte adverse asupra mediului acvatic. Se 

va evita deversarea în mediul acvatic (râuri, lacuri etc.). În apa Clorul formeaza acid hipocloros 

și hipoclorit. Nu este biodegradabil. 

 

 

6.5 Descriere substanțe periculoase prezente pe amplasament/care pot fi prezente 
 

Instalaţia/ 

partea de instalaţie 

Substanţa 

periculoasă 

Procesul/ 

operaţia 

Indicaţii despre pericole (fraze 

de pericol) 

Instalaţie îmbuteliere 

clor 

Clor Îmbuteliere clor H270; H319; 

H315; H331; H270; H270;H335; 

H400; 

Hidroxid de sodiu sol. 

20% 

Neutralizare de urgenta H290; H314; 

Depozit clor  Clor Depozitare  

 

H270; H319;H315; H331; H270; 
Rampa descărcare 

cisterne 

Clor Transport cu cisterna 
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Trasee tehnologice Clor Vehiculare H270; 

H335; H400; 

Hala de fabricaţie Clor Fabricare hipoclorit de 

sodiu 

H270; H319;H315; H331; H270; 

H270; 

H335; H400; 

Hipoclorit de sodiu 

soluţie 

H314; H400; 

Clor Fabricare clorură ferică H270; H319;H315; H331; H270; 

H270; 

H335; H400; 

HCl rezidual de la 

decapări 

H290; H314;H335; 

NaOH Depozitare H290; H314; 

Acid sulfuric H314; H315;H319; 

 

 

 

Capitolul 7.  Intervenția  

 

7.1. Forţe de intervenţie  implicate în acţiunile de intervenţie în caz de accident  major 

 

                Principalele forţe de intervenţie pentru situaţiile de accidente majore pe amplasamentul 

societății S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L, sunt dispuse în municipiul Cluj-Napoca, la o 

distanţă de 33 km, respectiv 2 Km (Detaşamentul  de Pompieri Turda). 

 

 

7.2. Proceduri de acțiune detaliate ale structurilor implicate în managementul situațiilor de 

urgență 

 

 

Procedurile de acţiune ale structurilor implicate, în managementul situaţiilor de urgenţă, 

sunt menţionate în cele ce urmează: 

Operatorul economic 

În caz de accident: 

- activează PUI; 

- informează serviciile de urgenţă şi autorităţile publice în legătură cu apariţia 

accidentului conform art. 16 din Legea nr. 59/2016; 

- urmăreşte în mod constant evoluţia accidentului, actualizează informaţiile, 
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comunicând direct cu autorităţile responsabile şi rămâne la dispoziţia serviciilor de 

urgenţă. 

-înștiințează și alertează personalul cu privire la evenimentul produs 

-oraganizarea operațiunilor specifice asigurării primei intervenții 

-anunță evenimentul conform procedurilor 

-verifică modul de executare a operațiunilor de salvare și evacuare a persoanelor 

afectate de evenimentul produs. 

-antrenează personalul obiectivului în organizarea, conducerea și desfășurarea 

operațiunilor de intervenție până la sosirea pompierilor și a echipajelor medicale. 

-întâmpină și îndrumă forțele de intevenție spre locul producerii evenimentului, 

informarea cu privire la stadiul operațiunilor și măsurilor luate. 

Prefectul prin Secretariatul Tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă 

În cazul unui accident: 

- coordonează punerea în aplicare a PUE în concordanţă cu diferitele niveluri de alertă; 

- obţine de la operatorul economic sau din alte surse (de menţionat în PUE) orice informaţie utilă 

gestionării evenimentului în curs; 

- informează organele centrale (Ministerul Mediului şi Ministerul Afacerilor Interne), prefecţii 

judeţelor limitrofe; 

- culege date referitoare la condiţiile meteo locale apelând la staţiile meteo locale şi la centrele 

regionale de informare; 

- asigură activarea sistemelor de alarmă pentru informarea populaţiei şi către autorităţile cu rol în 

gestionarea riscului; 

- se asigură că autorităţile delimitează zonele expuse riscului;  

- evaluează şi decide împreună cu primarul măsurile de protecţie ce trebuie adoptate de către 

populaţie  pe baza expertizei tehnice furnizate de către organele competente sau cu funcţii de sprijin; 

- consultă primarul şi organele competente, făcând publice comunicatele pentru presă/radio; 

- se asigură că s-au realizat măsurile de protecţie colectivă;  

- evaluează dacă este necesară adoptarea unor măsuri cu caracter extraordinar în ceea ce priveşte 

reţeaua de drumuri şi de transport; 

- evaluează constant în colaborare cu primarul şi organele competente, oportunitatea revocării 

stării de urgenţă şi declară încetarea stării de alarmă; 

- solicită implementarea măsurilor de restaurare şi depoluare a mediului înconjurător. 

 

                  Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă 

 

Structurile teritoriale ale ISU colaborează cu administraţia publică în ceea ce priveşte 
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pregătirea, testarea şi punerea în aplicare PUE. 

Serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă desfăşoară activităţi de formare, fie 

împreună cu structurile centrale, fie cu structurile teritoriale limitrofe, în conformitate cu 

propriile îndatoriri instituţionale şi monitorizează datele cu privire la activităţile aflate sub 

incidenţa riscului de accident major. 

În cazul unui  accident: 

- primesc de la operatorul economic informarea cu privire la starea de prealarmare şi solicitarea 

de alarmare, conform prevederilor PUI; 

- desfăşoară activităţile de salvare şi colaborează cu administraţia publică, conform 

prevederilor PUE. 

-antrenează personalul pentru organizarea, coordonarea și desfășurarea acțiunilor în situații de 

urgență generate de producerea unui accident pe timpul executării unor operațiuni de 

transvazare a unei substanțe periculoase. 

-verificarea viabilității Planului creșterii capacității operaționale a subunităților implicate, în 

vederea prezentării la unitate în cel mai scurt timp a cadrelor din tura de serviciu care asigură 

permanența la domiciliu. 

-realizarea rapidă a bazei de date la fața locului pentru elaborarea hotărârii, luarea deciziei și 

stabilirea concepției de intervenție. 

-organizarea, desfășurarea și coordonarea în timp operativ și cu eficiență maximă a acțiunilor de 

salvare și evacuare a persoanelor afectate de evenimentul produs. 

-organizarea și coordonarea echipelor de cercetare, căutare, salvare și evacuare a pasagerilor, 

personalului și a bunurilor material. 

-asigurarea fluxului informațional-decizional între forțele participante și dispecerat. 

        -verificarea timpului de răspuns a forțelor la dispoziție din organic inspectoratului și a celor cu 

care se cooperează 

          -informarea comitetului județean pentru situații e urgență și raportarea acțiunilor desfășurate. 

         -colaborarea cu mass-media prin furnizarea informațiilor corecte și concrete de la fața locului. 

 

                                                      Primarul 

 

Răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie 

civilă, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 481/2004, republicată, şi coordonează 

nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate, în funcție de situația și evoluția accidentului 

major precum și parametrii la care acesta ajunge. În etapa pregătitoare, colaborează cu instituţiile 

responsabile pentru organizarea evacuării asistate(dacă este cazul) 

În cazul unui accident : 

- activează structurile de intervenţie de la nivel local (Poliţia locală, serviciile voluntare pentru 

situaţii de urgenţă, etc)  conform planurilor proprii; 
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- informează populaţia în legătură cu accidentul produs şi comunică măsurile de protecţie ce 

trebuie adoptate pentru reducerea consecinţelor negative; 

- dispune aplicarea planului de evacuare în situaţii de urgenţă; 

- coordonează transportul populaţiei evacuate în raioanele desemnate; 

- urmăreşte evoluţia situaţiei şi informează populaţia în legatură cu încetarea stării de alarmă 

externă, prin punerea în aplicare a prevederilor planului de înştiinţare-alarmare; 

- la darea semnalului de încetare a alarmei dispune măsuri pentru revenirea la starea de 

normalitate şi în mod particular pentru revenirea populaţiei în locuinţe. 

 

                   Comitetele Locale pentru Situații de Urgență 

 

-participarea la nevoie cu forțe și mijloace la acțiunile desfășurate de forțele de intervenție 

-acordarea sprijinului personalului care participă la intervenție 

-colaborarea permanent cu CJSU si ISUCJ 

 

Poliţia locală 

În cazul unui accident: 

- oferă sprijin poliţiei pentru fluidizarea traficului în zona afectată; 

- participă la delimitarea şi asigurarea securităţii perimetrului acţiunilor de intervenţie; 

- participă la stabilirea şi supravegherea rutelor alternative prezentate în PUE, garantând astfel 

fluxul mijloacelor de salvare; 

- participă la asigurarea securităţii instituţiilor publice şi bunurilor materiale în zona afectată; 

- participă la menţinerea ordinii publice pe timpul situaţiei de urgenţă. 

                                                    Poliţia 

În cazul unui accident: 

- asigură paza şi ordinea publică; 

-asigură fluidizarea circulaţiei, interzicând accesul persoanelor şi autovehiculelor neautorizate în 

zonele cu restricţii. 

Jandarmeria 

În cazul unui accident: 

- delimitează şi asigură securitatea perimetrului acţiunilor de intervenţie, interzicând accesul 

persoanelor şi autovehiculelor neautorizate în zonele cu restricţii; 

- asigură securitatea instituţiilor publice şi bunurilor materiale în zona afectată; 

- menţine şi restabileşte, la nevoie, ordinea publică pe timpul situaţiei de urgenţă 

- participă la anunţarea şi informarea populaţiei din zona afectată; 

- participă cu forţe şi mijloace la evacuarea populaţiei din zona posibil a fi afectată de 

producerea unui accident major. 
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Direcţia de sănătate publică 

Coordonează acţiunile structurilor cu responsabilităţi în ceea ce priveşte protecţia sanitară a 

populaţiei rezindente în zonele de risc. 

În cazul unui  accident: 

- trimite pe teren personal de specialitate, care va colabora cu celelalte autorităţi/instituţii pentru 

evaluarea situaţiei, conform prevederilor PUE; 

- informează unităţile spitaliceşti locale şi pe cele învecinate asupra aspectelor sanitare apărute 

ca urmare a incidentului; 

- efectuează, în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM), analize şi măsurători 

menite să identifice substanţele implicate şi să cuantifice gradul de risc asupra mediului 

înconjurător (aer, apă, sol); 

- furnizează, pe baza informaţiilor asigurate de autorităţile sanitare, datele referitoare la 

posibilitatea extinderii riscului asupra sanătătii publice, contactând autorităţile responsabile din 

zonele învecinate. 

Serviciul de ambulanţă al judeţului Cluj şi alte servicii de prim ajutor 

Strâng informaţiile necesare pentru identificarea medicamentelor, antidoturilor şi 

echipamentelor necesare acordării primului ajutor şi îngrijirea victimelor. 

În cazul unui  accident: 

- trimit personal specializat pentru acordarea primului ajutor şi colaborează cu 

autoritatea responsabilă, conform prevederilor PUE; 

- acordă primul-ajutor răniţilor; 

- transportă răniţii (urgenţele) la spital. 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) 

Reprezintă instituţia care se ocupă de culegerea, prelucrarea şi difuzarea datelor şi 

informaţiilor, precum şi a previziunilor asupra stării componentelor mediului înconjurător: aer, 

posibil contaminată de accidentul produs. Prin urmare, activitatea APM constă în activităţi de 

monitorizare programată în zonele rezidenţiale posibil afectate, atât pe timpul urgenţei, cât şi în 

cadrul măsurilor post-dezastru, în colaborare cu celelalte autorităţi responsabile şi sub 

coordonarea autorităţii de management. 

În cazul unui accident: 

- asigură suport tehnic în faza situaţiei de urgenţă, pe baza cunoaşterii riscurilor 

asociate amplasamentelor, cunoaştere provenită din analiza rapoartelor de securitate; 

- realizează verificările necesare asupra stării mediului înconjurator din zona expusă 

riscului, precum şi analize chimice şi/sau fizice pentru evaluarea evoluţiei situaţiei de 

urgenţă în zonele expuse; 

- furnizează şi culege toate datele cu privire la substanţele implicate; 

- transmite autorităţii responsabile rezultatele analizelor şi ale anchetelor solicitate. 
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Organizaţiile voluntare 

Organizaţiile de voluntariat pot acţiona doar dacă: 

- activitatea lor se desfaşoară în afara zonei de impact cert; 

- personalul acestora este echipat adecvat şi instruit pentru a actiona în zonele afectate 

de situaţia de urgenţă. 

Formarea şi instruirea periodică a voluntarilor sunt concepute şi gestionate exclusiv de 

către autoritatile responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă provocate de accidentele 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase. 

În cazul unui accident, aceste organizaţii ar putea avea urmatoarele funcţii: 

- participă la măsurile de acordare a asistenţei medicale pentru populaţia 

afectată; 

- de asistenţă pentru populaţie în caz de evacuare sau de direcţionare a acesteia 

către adăposturi. 

Alte autorităţi teritoriale 

Participă la elaborarea PUE, furnizând date şi informaţii asupra riscurilor prezente în 

teritoriu şi, în particular, asupra suprapunerii riscurilor naturale cu cele antropice. 

 

 

Atenție : Fiecare entitate va stabili proceduri de acțiune detaliate pentru forțele proprii, în planul 

de urgență externă fiind o prezentată o descriere sumară a acestora. 

 

7.3 Proceduri specific Serviciului Județean De Ambulanță Cluj 
 

Operațiuni în faza pre-dezastru 

1. primește notificarea despre eveniment de către operator și 112. 

2. trimite forțe de intervenție la zona afectată. 

Operațiuni în faza dezastru 

1. primește ordin de intrare în raionul de intevenție de la comandantul acțiunii. 

2. coordonează forțele medicale. 

3. asigură primul ajutor și transportul victimelor la spital. 

4. participă la evacuarea răniților (intoxicaților). 

Operațiuni în faza post-dezastru 

1. participă la acțiunile de reabilitare a zonei, reluarea activităților economico-sociale și 

refacerea factorilor de mediu. 
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Capitolul 8.       Informarea publicului  și mass-media 

8.1 Informarea publicului şi comunicarea cu mass-media se desfăşoară în două faze: 

 

1. în afara situaţiilor de urgenţă prevăzute în prezentul plan, pentru prevenirea şi 

avertizarea populaţiei; 

2. pe timpul producerii uneia din situaţiile de urgenţă a prezentului plan. 

 

În prima fază se vor prezenta, prin grija primăriei municipiului Turda - Serviciul 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă si prin grija celorlalte servicii voluntare de situații de urgență 

aferente U.A.T.-urilor care pot fi afectate în cazul producerii unui accident major, date 

referitoare la modalităţile de acţiune a populaţiei şi echipelor de intervenţie în caz de urgenţă 

externă, conţinutul mesajelor de avertizare, canalele prin care se vor difuza, posibilităţile de 

verificare a autenticităţii acestora. 

În faza a doua, comunicarea cu mass-media se asigură prin grija managerului urgenţei 

(prefectul judeţului) de biroul de presă al Prefecturii Cluj, cu mijloacele pe care le are la 

dispoziţie, prin organizarea de conferinţe de presă. Cu aprobarea managerului urgenţei, biroul 

relaţii cu publicul al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al Judeţului Cluj 

poate furniza la nevoie, date mass-media. 

Informarea publică se desfăşoară pe baza unui plan de comunicare cu mass-media, 

aprobat de managerul urgenţiei. Informarea publică completează, tabloul acţiunilor care trebuie 

desfăşurate de către autorităţile publice locale pentru prevenirea riscului şi pentru atenuarea 

consecinţelor negative ale accidentului, prin aducerea la cunostinţa populaţiei a riscurilor şi a 

conduitei ce trebuie adoptată într-o asemenea situaţie. Acest fapt va contribui la gestionarea 

situaţiei de urgenţă într-un mod eficient. 

8.2 Campania informativă de Prevenire 

 

Operatorul economic şi autoritatea publică locală trebuie să pregătească pentru populaţie şi  

pentru cei care desfăşoară  activităţi în zonele de risc, campanii informative de prevenire, în care 

se stabilesc măsuri pentru punerea la dispoziţia publicului şi informaţii specifice referitoare la 

accident şi la conduita care trebuie adoptată. 

Informaţiile prevăzute se regăsesc și în documentul de informare a publicului, întocmit 

conform prevederilor art. 14 şi anexei nr. 6 din Legea nr. 59/2016. În cazul în care aceste 
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informaţii sunt insuficiente, pot fi cerute direct de la operatorul economic sursa de risc pentru 

integrarea datelor. În acest scop, managerul operatorului economic colaborează cu autorităţile în 

furnizarea acestor informaţii. 

 

 

8.3 Transpunerea documentului de informare a publicului, întocmit conform prevederilor art. 14 

şi anexei nr. 6 din Legea nr. 59/2016 

 

        Informarea publicului se realizează prin editarea şi distribuirea de pliante precum şi prin 

site-ul S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda - link-ul https://sadachit.ro/articol-18-informare-

publica care   cuprinde măsuri de securitate în exploatare şi comportament în caz de accident 

puse la dispoziţia persoanelor şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul 

şi ar putea fi afectate de un eventual accident major pe amplasament.  

 

Extrasul documentului de informare a publicului, întocmit conform prevederilor art. 14 şi 

anexei nr. 6 din Legea nr. 59/2016:  

 

 (extras) 

1. S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda, sediul str. Nicolae Teclu nr. 3, Punct de lucru 

str. 22 Decembrie 1989, nr. 12, Depozit clor. 

2. Persoana care furnizeză informaţii din partea S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. este 

Director Ing. Rotar Ioan Mihai, tel., 0744 575 199. 

3. S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda intră sub incidenţa Legii nr. 59/2016, prin 

urmare a fost transmisă notificare şi a fost întocmit Raport de Securitate pentru substanţe 

chimice periculoase. 

4. Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie îmbutelierea şi 

comercializarea clorului. 

5. Agentul chimic periculos este clorul. Clorul se încadrează în categoria substanţelor 

toxice conform listei substanţelor toxice din Legea nr. 59/2016. 

6. La depozitul de clor pot apărea avarii în următoarele zone: zona rezervoarelor de 

clor, zona rampelor de descărcare  a cisternelor care  transportă clorul şi zona estacadelor de 

conducte unde sunt traseele de alimentare cu clor. 

 Clorul este iritant foarte periculos şi puternic al căilor respiratorii superioare şi a 

plămânilor.  

          La intoxicaţiile mai mici, se manifestă începând cu usturimea ochilor, a nasului şi a 

gâtului, tuse, senzaţii de sufocare, terminându-se prin hemoragii nazale şi secreţie a mucoasei 

de pe căile nazale şi de pe căile respiratorii. 
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          Intoxicaţia cronică se produce prin inspiraţia îndelungată a aerului cu concentraţii mici 

de clor şi produce bronşite cornice şi conjunctivite, pe piele pot apărea iritaţii care pot duce la 

eczema şi acnee de clor. 

          La intoxicatia acuta se produc pe linga cele de mai sus si sufocarea si pierderea 

cunoştinţei după care urmează edemul pulmonar. 

          Clorul nu are efect cumulativ asupra organismului, ceea ce înseamnă că nu se acumulează 

dacă nu se ating concentraţii periculoase în aer. Expunerea repetată la concentraţii mici nu 

determină imunitatea, dar provoacă deranjamente succesive ale ţesuturilor, dar care se 

regenerează. 

          Clorul nu este stabil în apă. Este periculos pentru peşti la o concentraţie de 208 mg/l/oră. 

     Probabilitatea producerii unui accident chimic major în societate  este foarte mică, ca 

urmare a producerii unor avarii (dereglări în procesul tehnologic, lipsa executării operaţiilor de 

verificare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor, exploatarea necorepunzătoare a instalaţiilor - 

eroare umană). 

          Eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a clorului, efectele acestuia asupra 

salariaţilor, populaţiei şi mediului înconjurător se poate diminua prin cunoşterea măsurilor de 

protecţie şi a regulilor de comportare . 

    La producerea accidentului pe teritoriul unităţii se introduce alarma chimică care constă 

din: - 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele timp de          2 minute . 

        De asemenea se execută înştiinţarea localităţilor de pe direcţia de deplasare a norului toxic 

prin toate mijloacele posibile ( telefonic, radio, etc.) . 

   7. În cazul în care se produce un eveniment major în care sunt implicate substanţe chimice 

periculoase, populaţia va lua următoarele măsuri funcţie de locul unde au fost surprinse:  

     - Ieşirea din zona de acţiune a norului de aer contaminat se face prin deplasarea 

perpendicular pe direcţia de bătaie a vântului . 

- Folosirea mijloacelor de protecţie speciale sau improvizate ale căilor respiratorii 

este foarte importantă (măşti de gaze, cîrpă umedă la gură şi nas). 

- Închiderea uşilor şi ferestrelor şi baricadarea acestora cu cearceafuri umede. 

          Ajutorul şi primul ajutor, scurtarea timpului pentru transportul persoanelor afectate la 

spital este un element hotărâtor pentru diminuarea efectelor nocive asupra organismului. 

          În caz de necesitate se va suna la numărul de telefon de urgenţă 112. 

         8. Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile legale în 

domeniu, S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda a elaborat Planul de Urgenţă Internă. 

  9. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Avram Iancu” al Judeţului Cluj va acţiona conform unui Plan de Urgenţă Externă 

elaborat, pentru a minimiza efectele unui accident major în care sunt implicate substanţe 

chimice periculoase. Conform Legii nr. 59/2016 o dată la 3 ani se va proceda la efectuarea 

unei simulări a planului de urgenţă externă în care sunt implicate substanţe chimice 

periculoase, pentru a verifica capacitatea de răspuns a serviciilor de urgenţă implicate cât şi 

a S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda.  
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  10. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul S.C. Sadachit Prodcom S.R.L. Turda - 

Director Ing. Rotar Ioan Mihai, tel. 0744 575 199, Responsabil SEVESO – Rotar Cătălin, tel. 

0744 705 690, Responsabil Protecția mediului – tel. 0744 774 199. 

 

 

8.4 Mesaje informative pentru prevenirea panicii şi mesaje pentru situaţii de urgență 

 

O informare preventivă adecvată face ca populaţia să devină conştientă de măsurile de 

auto-protecţie şi de conduita ce trebuie adoptate în cazul unui eveniment accidental. Succesul 

campaniei de prevenire este dat de capacitatea populaţiei de a colabora cu membrii echipelor de 

intervenţie şi de a transpune în mod corect mesajul de urgenţă transmis în cursul campaniei de 

prevenire. În concluzie, în cadrul planificării, este necesară stabilirea conţinutului mesajelor care 

vor fi transmise corepunzător diferitelor niveluri de alertă şi modalităţile prin care va trebui 

propagat. 

Se vor întocmi scurte comunicate de presă diferite, în funcţie de momentul în timp al 

desfăşurării accidentului şi tipul evenimentului: dezvoltarea incidentului, manifestarea efectelor 

şi încetarea urgenţei. 

             Comunicarea cu mass-media şi informarea publică se va realiza prin purtătorul de cuvânt 

al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram Iancu” al judeţului Cluj. Mass-media va fi 

informată despre producerea evenimentului prin buletine/ comunicate de presă şi prin conferinţe 

de presă susţinute de către prefectul judeţului, în calitate de preşedinte al CJSU, care primeşte 

informaţii de specialitate  de la comandantul intervenţiei.  

           Tipul comunicatului de presă folosit pe timpul şi după manifestarea  urgenţei va fi 

întocmit de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Avram 

Iancu” al judeţului Cluj. 

 

 

exemplu                            - Comunicat de presă - 

   În data de __________, începând cu orele ____, la operatorul economic clasificat conform 

prevederilor legii nr. 59/2016, de pe raza municipiului Turda a avut loc un accident...(nume 

operator) 

   Nu există un pericol deosebit pentru .......(populație, mediu, etc.) 

   La fața locului intervin echipaje ale...........................................................pentru limitarea 

efectelor.....................și prevenirea............... 

   Populația aflată în zonă să respecte recomandările reprezentanților Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență  ”Avram Iancu” al județului Cluj 
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