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CAPITOLUL GENERALITĂŢI
Scop

Intocmirea Planului de urgenta externă s-a realizat in conformitate cu cerintele Legii nr.
59/2016 in vederea stabilirii conceptiei privind controlul activitatilor potential generatoare de
accidente majore in care sunt implicate substante periculoase de tipul pigmenților anorganici,
anticorozivi și a amestecurilor pigmentare si a autoritatilor publice cu responsabilitati de actiune in
astfel de situatii.
Planul de urgenţă externă s-a elaborat în scopul planificării şi executării acţiunilor de pregătire
şi intervenţie în caz de accidente în cadrul amplasamentelor de nivel superior şi care au efecte în afara
acestora, în vederea reducerii riscului asupra populaţiei, mediului şi proprietăţii din jurul lor.
Domeniu de aplicare
Planul de urgență externă este documentul care prevede modalitatea de răspuns în cazul
producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase de tipul tipul pigmenților
anorganici, anticorozivi și a amestecurilor pigmentare și stabilește responsabilitățile de acțiune ale
autorităților publice în astfel de situații.
Baza Legala
 Legea 481/2004 privind protectia civila;
 Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 Legea 59/2016 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care
sunt implicate substante periculoase;
 Ordinul nr. 156 din 11.12.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
și testarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
 Ordinul nr. 251/26.03.2005 privind organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind
controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase;
 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 Acordul European semnat la Bruxelles și ratificat prin Legea 20/1993;
 Ordinul ministrului de interne nr. 210/2007 pentru aprobarea metodologiei privind
identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
 Ordinul ministrului de interne nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare
impotriva incendiilor.
CAPITOLUL ACTIVAREA PLANULUI/ÎNCETAREA URGENȚEI ÎN AFARA
AMPLASAMENTULUI
Activarea planului
Planul de urgenţă 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, la solicitarea
inspectorului-şef al I.S.U.J. Dâmbovița.
Planul de urgenţă externă se activează de către prefectul judeţului Dâmbovița, în baza
informaţiilor obţinute:
a) de la dispeceratul de urgenţă prin numărul unic de apel 112;
b) în baza propunerii persoanei autorizate să declanșeze procedura de urgență pe amplasament;
c) de la primele echipaje de intervenţie sosite la locul intervenţiei.
Activarea planului se face in urmatoarele situatii:
a) incendiu la magazia de depozitare a bicromatului de sodiu
b) incendiu magazia depozitare a substanțelor inflamabile;
c) dispersie toxică în fabrica de spălare fum a bicromatului de sodiu;
d) scurgere de produse periculoase la canalizare;
Persoane responsabile de activarea planului
Funcțiile persoanelor autorizate să declanșeze procedurile de urgență sunt:
 Prefectul - la propunerea Inspectorului Șef al I.S.U.J. Dâmbovița;
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Inspectorul Șef al I.S.U.J. Dâmbovița, în cazul în care Prefectul nu poate fi contactat în termen
de 5 (cinci) minute.

Persoane autorizate pentru conducerea și coordonarea acțiunilor în exteriorul amplasamentului:
 Prefect;
 Inspectorul Șef al I.S.U.J. Dâmbovița.
Instituții cu rol de sprijin în conducerea și coordonarea acțiunilor în exteriorul
amplasamentului:
 Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița;
 Comisariatul Judetean Dâmbovița al Gărzii Naționale de Mediu;
 Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița ;
 Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița;
 Direcția de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița;
 CLSU Doicești;
 Reprezentant SC FERRO PERFORMANCE PIGMENTS ROMANIA SRL.
CAPITOLUL ZONE DE PLANIFICARE LA URGENȚĂ
Scurtă descriere a amplasamentului și a activiăților desfășurate
Amplasamentul este în localitatea Doicești, pe Aleea Sinaia nr.120, judetul Dâmbovița, la cca 10
km NV de municipiul Târgoviște, pe drumul național DN 71.
Suprafaţa totală ocupată de societate este de 33032,76 m2 din care 12871,25 m2 reprezintă suprafața
ocupată de construcții, iar diferența este reprezentată prin drumuri de acces și spații verzi.
Activitatea principala derulată de societate este:
Fabricarea coloranților și pigmenților - Cod CAEN 2012 din care:
• Activitati comerciale – comercializarea pigmentilor anorganici și anume:
- oxizi de fier (galben, rosu, negru, maron);
- oxid verde de crom ;
- anticorozivi
- albastru ultramarin
- sulfat bazic de crom
• Activitati cu profil industrial desfasurate pe amplasament:
- Fabricarea albastrului ultramarin
- Fabricarea pigmenților anticorozivi – NUBIROX
- Fabricarea sulfatului basic de crom
- Tratarea gazelor de ardere
- Epurarea apelor uzate tehnologice și menajere
- Compactare și calcinare caolin
- Gestiunea deșeurilor
- Comercializare pigmenți anorganici și organici
În procesele tehnologice (mentionate mai sus) care folosesc materiale periculoase principalele
activități care pot avea un rol important în generarea de evenimente pe amplasament sunt operatiile de
manipulare.

Substanţele periculoase prezente pe amplasament
Substanțele periculoase prezente pe amplasament, ce intră sub incidența H.G. nr. 804/2007
privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase,
sunt: dicromat de sodium, fosfat de zinc/nubirox n2, apa amoniacală, oxid de zinc, ken react titanat
izopropanol.
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CAPITOLUL ZONE DE PLANIFICARE LA URGENȚĂ
DESCRIEREA SUMARĂ A PROCEDURILOR DE ACȚIUNE ALE STRUCTURILOR CU
ATRIBUȚII
a) Atribuțiile structurilor/instituții cu rol în conducerea și coordonarea acțiunilor în exteriorul
amplasamentului:
1. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ” BASARAB I” AL JUDEȚULUI
DÂMBOVIȚA.
a) conduce şi coordonează forţe în situaţia declanşării unor evenimente în care sunt implicate
substanţe periculoase cu efecte în afara amplasamentului;
b) înştiinţează, avertizează, alarmează şi informează forţele de intervenţie, autorităţile publice
cu responsabilităţi în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă şi populaţiei;
c) planifică măsurile de protecţie a populaţiei expuse riscului în situaţii de accidente majore
în care sunt implicate substanţe periculoase;
d) stabilește cadrului general de acţiune a forţelor de intervenţie din afara amplasamentului
b) Atribuțiile structurilor/instituțiilor cu rol de sprijin în conducerea și coordonarea acțiunilor în
exteriorul amplasamentului:
1. AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA
La solicitarea telefonică (urmată de notificare şi solicitare prin e-mail) a ISUJ Dâmbovița sau a
FERRO PIGMENTS ROMANIA, se realizează mobilizarea personalului şi a mijloacelor tehnice de
laborator.
Raportarea rezultatelor şi informarea ISUJ şi a FERRO PIGMENTS ROMANIA,
precum şi a altor instituţii şi factori de decizie interesaţi, se face prin intermediul fluxului informaţional
aplicat în situaţia poluărilor accidentale, conform cu metodologia proprie a APM Dâmboviţa.
Canalele de informare vor fi: telefonic, e-mail, fax.
2. COMISARIATUL JUDETEAN DÂMBOVIȚA AL GĂRZII NAȚIONALE DE MEDIU
Comisarii pentru intervenție împreună cu personalul ISUJ vor coordona și dispune măsuri
urgente pentru stoparea incidentului, cu implicații minime asupra factorilor de mediu.
La finalizarea acțiunii, comisarii GNM SCJ Dâmbovița, împreună cu personalul ISUJ, vor
analiza situația (identificarea și selectarea aspectelor de mediu) urmând ca, în funcție de gravitatea
acesteia să dispună măsurile legale ce se impun.
3. INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA
- asigurarea ordinii și liniștii publice;
- fluidizarea circulației;
- introducerea de restricții de circulație și acces prin controlarea accesului în/din zona de siguranță,
interzicerea accesului persoanelor și autovehiculelor neautorizate în zonele cu restricții (stabilirea unor
puncte de verificare prin care să se facă accesul);
- asigurarea protecției oamenilor prin controlul accesului populației și al personalului până la o
distanță de siguranță (ținându-se cont de faptul că dacă există un incendiu în zonă, contaminarea poate
depăși zona accidentului);
- comunicarea restricțiilor de circulație stabilite, către populație, prin toate mijloacele avute la
dispoziție;
- autospecialele de poliție vor patrula în zonele potențial afectate, transmițând informații populației
asupra evoluției situației și a regulilor de comportare ce se impun.
4. INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
- activităţi de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice pe timpul situațiilor de urgență;
- participarea, cu efectivele aflate în misiuni de ordine publică, la îndrumarea populaţiei spre cele
mai apropiate adăposturi;
- participarea la evacuarea populaţiei, fluidizarea circulaţiei, paza raioanelor evacuate şi a celor
în care se face evacuarea populaţiei, menţinerea ordinii publice în raioanele de evacuare etc.;
- participarea, atunci când situaţia o impune, la transportul unor categorii de forţe şi mijloace de
intervenţie, al persoanelor evacuate şi altor resurse, precum şi la distribuirea apei şi alimentelor
pentru persoanele şi animalele afectate sau evacuate;
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Procedura de acțiune în situația participării la intervenție în cazul unei urgențe externe produsă
la obiectivul FERRO PERFORMANCE PIGMENTS ROMÂNIA:
- primirea datelor și informațiilor referitoare la situația de urgență produsă;
- punerea în aplicare a planului realizării capacității operaționale și a planului de protecție și
intervenție în situații de protecție civilă;
- constituirea echipei de intervenție și stabilirea priorităților de intervenție;
- deplasarea în raionul de intervenție, edificarea cu privire la situația operativă existentă;
- informarea, înştiinţarea şi avertizarea structurilor abilitate cu privire la posibilitatea apariţiei
unor situaţii conflictuale care pot conduce la tulburarea ordinii publice;
- realizarea dispozitivului de asigurare/menținere a ordinii publice;
- securizarea zonei, blocarea căilor de comunicații pentru a preveni deplasarea neautorizată în
zona în care se execută intervenția;
- facilitarea intervenției structurilor specializate;
- îndrumarea populaţiei spre cele mai apropiate adăposturi;
- asigurarea pazei raioanelor evacuate și a celor în care se face evacuarea persoanelor și a
bunurilor;
- intensificarea activităţilor de supraveghere/protecţie şi ordine publică;
- participarea la distribuirea apei potabile persoanelor afectate de producerea situației de urgență.
5. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA
Atributii dupa producerea accidentului - in cel mai scurt timp:
- convocarea Comitetului pentru Situatii de Urgenta de la nivelul DSP, dupa informarea directorului
executiv privind producerea accidentului si convocarea Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta
De la sediul DSP Dâmbovița se vor întreprinde următoarele:
- se solicita informatii;
- se solicita unitatilor sanitare cu paturi declansarea planului Alb al unitatii si numarul de paturi
disponibile pentru preluarea persoanelor afectate de eveniment;
- pune la dispozitia coordonatorului de salvare medicala informatii oportune referitoare la capacitatea
unitatilor sanitare din judet;
- asigura cooperarea medicala intre unitatile sanitare din judet sau din afara acestuia prin directiile de
sanatate publica ale judetelor respective Judetul Dambovita nu asigura paturi pentru marii arsi,
acestiavortrebuitransportati la clinici de specialitate din Bucuresti;
- raspunde solicitarilor de sprijin suplimentar venite de la comandantul actiunii.
Atributii privind gestionarea efectelor accidentului in afara amplasamentului, asupra populatiei
afectate – pe termen mediu si lung:
-monitorizarea calitatii apei distribuita populatiei afectate sau evacuate;
-controlul conditiilor de aprovizionare cu apa, de prepararea hranei si de cazare pentru persoanelelor
afectate si / sau evacuate;
-informarea populatiei din zona privind necesitatea de a se proteja in vederea prevenirii imbolnavirilor
(ex.populatia se va adaposti in locuinte sau alte spatii care asigura conditii corespunzatoare, cu
geamurile inchise);
- controlul conditiilor de acordare a asistentei medicale de urgenta in unitatile sanitare implicate in
tratarea victimelor prin medicii de familie;
- asigurarea supravegherii permanente a starii de sanatate a populatie la nivelul zonelor afectate si
anuntarea imediata la DSP a imbonavirilor legate direct de evenimentul de sanatate publica ( ex.
cresterea nr. de pacienti ce prezinta simptome acute de astm prin inhalarea de aer poluat).
6. UAT Doicești
- Acționează sirena de la sediul Primăriei Doicești;
- Convoacă de urgență CLSU și SVSU;
- Dispune cercetarea zonei de către personalul din cadrul SVSU;
- Se elaborează Decizia de evacuare a populației la nivel CLSU Doicești;
- Evacuarea populației, bunurilor și a animalelor;
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- Cooperează cu structurile/instituțiile cu rol de sprijin în conducerea și coordonarea acțiunilor în
exteriorul amplasamentului;
În cazul producerii unui accident major sau când survine un eveniment necontrolat, care prin
natura sa poate să conducă la un accident major, la nivelul CLSU Doicești se pot folosi următoarele
capabilități:
-

1 tractor U650;
1 buldoexcavator;
1 microbuz școlar;
1 autoturism.

Planul de Urgență Externă pentru acest amplasament se poate consulta, pe baza unei solicitari
motivate, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „BASARAB I” al judetului
Dâmbovița din municipiul Târgoviște, strada Șoseaua Găești, nr.9
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