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INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN                         
EXPLOATARE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT 

 
1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului 

  
1.1. SC SSE EXPLO ROMANIA SRL, Str. Straja nr 2A/ 400401 Cluj-Napoca 
1.2.  Punct de lucru : Comuna Hoghiz str. Padurii nr. 1 jud. Brasov,  

latitudinea: 45°56' 42"N - longitudinea  25°17' 13"E;   
telefon: 0730 250 109,    e-mail: ioan.barsan@sse-romania.ro 

 
2.  Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor 

si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca 
Notificarile prevazute la art. 7 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore 
prevazuta la art.8 alin (1) au fost inaintate autoritatii competente.  
 
Urmare a comunicarii primite de la Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia 
Mediului Urmare  S. C.  SSE EXPLO ROMANIA  S.R.L punctul de lucru din comuna 

Hoghiz,  este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezentei pa amplasament a 

substantelor periculoase in cantitati mai mari decit cele relevante, conform prevederilor Legii 

59/2016. 

 In conformitate cu prevederile legale au fost intocmite/actualizate si inaintate catre 

Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia mediului a judetului Brasov , respective 

ISUJ Brasov urmatoarele documente: 

Notificare de activitate nr. 959 din data de 15.11.2022. 

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sint implicate substante periculoase  

Ed.2 Rev.1 din Mai 2022 . 

 
 

3. Explicare in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul 
amplasamentului: 
 

             Domeniul de activitate al S. C. SSE Explo Romania S.R.L. il reprezinta in principal: 
                             - Servicii de forare-impuscare 
                             - Productia de amestec exploziv simplu 
                             - Depozitare, vinzare, transport si distributie de materiale explozive.             
              SC SSE EXPLO ROMANIA  SRL punctul de lucru  Hoghiz, este incadrat ca 
              obiectiv SEVESO deoarece detine un depozit de exploziv,  
              cod  CAEN 5210- depozitari. 
               
     
     4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1 a Legii 
59/2016, denumirile generice ori categoria generala de periculozitate a substantelor si a 
amestecurilor implicate din amplasament care ar putea provoca un accident major, 
principalele lor caracteristici periculoase. 
 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
substanței 

periculoase / 
amestecului * 

Denumirea comerciala a 
substanței periculoase / 

amestecului 

Nr. 
CAS 

Fraza de 
pericol** 

Clasă de pericol** 
 

 
1 ANFO - exploziv de tip 

B 
SwissANFO, Saletrol , Anforex, 

Rioxam 
Amestec H201 Exploziv  

H351 Carcinogen   

2 Dispozitiv exploziv 
încartușat BUSTER 

Dispozitiv exploziv încartușat 
BUSTER 

Detonator trinitrotoluen 
presat 

amestec H201 Exploziv  

H301 Toxic acut oral  

H311 Toxic in contact cu pielea  

H331 Toxic in caz de inhalare  

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (ficat, 
ochi, sistem nervos, sistem circulator) prin 
expunere prelungită sau repetată (STOT 
RE) 2 

 

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de 
lungă 
 durată 

 

3 EXPLOZIVI EMULSIE EMULINIT , EMULINIT 
STRONG, MULTILIT, DYNA   

amestec H201 Exploziv  

H319 Iritant ochi  

4 Fitil de siguranță 
pentru explozivi 

(Safety fuse) 

Riofuse, Blanke wasserdichte 
Zündschnur, Blanke 
wasserdichte Zündschnur DM 
31; Anzündschnur DM 41, 
Blanke wasserdichte 
Zündschnur, Brenndauer 150 
s/m; Safety fuse L1A3, 
Wasserdichte 
Sicherheitsanzündschnur 100 
s/m, Riofuse MGE 

amestec H204 Explozivi  

H272 Ox. Sol. 3   

H315 Skin Irrit. 2  

 

5 Explozivi Nitroester 
(Dinamite, Barbaryt) 

AUSTROGEL P, AUSTROGEL 
P1, BARBARYT E6H, 

DYNAMAX S, ERGODYN 22E, 
ERGODYN 24E, ERGODYN 

30E, ERGODYN 35E,  ERGO-
SEISMIC, EURODYN 2000N, 
MAGNASPLIT, MINEX ECO, 
RIODIN, POLADYN 22ECO, 

POLADYN 31ECO, ROWODYN 

Amestec H201 Exploziv  

H300 Toxic acut  

H331 Toxic acut  

H310 Toxic acut  

H319 Iritarea ochilor  

H412 Acvatic cronic  

H373 STOT RE  

 

6 Detonator non-electric:  DETONEL, BIHNEL MS; 
BIHNEL LP; BIHNEL DUAL 

amestec H201 Exploziv  

H228 Solid inflamabil  

H301 Toxic acut oral  

H311 Toxic acut  

H332 Toxic acut  

H350 Cancerige-nitate  

H360 Toxicitate pentru reproducere  

H370 STOT SE   

H373 STOT RE   

7 Detonatoare electrice  Detonatoare, Electrice (Clasa 
1.4B) 
ELECTRIC SUPER™ COAL 
ELECTRIC SUPER™ LP 
ELECTRIC SUPER™ SP 
ELECTRIC SUPER™ 
STARTER ELECTRIC 
INSTANT 

amestec H204 Explozivi 

 



 

 

 
 

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat, daca 
este necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui 
accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate 
electronic. 
 

In caz de accident major (incendiu, explozie ), amplasamentul este dotat cu sirena electrica care 
poate fi activata din interiorul amplasamentului, de catre personalul numit/ desemnat pentru astfel 
de situatii. 
In acest scop ATENTIE la : 

- Sunetul sirenei electrice de alarmare publica ( alarma la dezastru-5 sunete de 16 secunde 
fiecare cu pauza de 10 secunde intre ele, incetarea alarmei-un sunet continuu, de aceeasi 
intensitate , cu durata de 2 minute ). 

Alarmarea se face gradual funcţie de gradul de periculozitate al urgenţei: 
a) Urgenta Clasa A (fara impact  in afara obiectivului) sunt urgenţele în care sunt implicate zone 
limitate din interior si se pot rezolva de catre personalul prezent la lucru, fara interventia pompierilor, 
ambulantei. 
b) Urgenţe Clasa B (urgenţe pe amplasament) sunt urgente care au efecte pe zone mari în interiorul 
amplasamentului, persistă sau se agravează condiţiile de la urgenţa locala şi în consecinţa 
afectează /pot afecta şi alte constructii de pe amplasament. In aceasta situatie este necesara 
interventia pompierilor, ambulantei. 
c) Urgenţe Clasa C (urgenţe în afara amplasamentului), sunt incidente severe care se agravează şi 
implică sau pot implica o mare parte din amplasament şi afectează / pot afecta populaţia şi mediul 
din exteriorul amplasamentului şi pot avea evoluţii deosebit de periculoase. 
In cazul producerii unei Urgente clasa C (accident major) : 
▪ avertizarea si informarea populatiei se realizeaza in conformitate cu instructiunile si schemele 
de instiintare prevazute in planul de urgenta internă al societatii; 
▪ comunicarea cu populatia din localitatile aflate in vecinatatea zonei amplasamentului se face 
imediat utilizand telefoanele. 
▪ concomitent sunt notificate si alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta: 
ISU al Judetului Hunedoara, Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, Garda de Mediu 
Hunedoara si autoritatile publice locale, respectiv Primaria Hunedoara, alti agenti economici aflati in 
vecinatate. 
In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul -Depozit materiale explozive –Hasdat, 
personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai 
indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de 
urgenta . 
In conformitate cu masurile prevazute se va constitui Celula de Urgenta  care, va coordona 
activitatea pentru gestionarea situatiei create (dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor 
decide /asigura evacuarea etc). 
Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite si 
se va realiza ordonat si rapid. 
Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe 
amplasament se vor subordona celulelor de urgenta locale şi vor respecta indicatiile acestora. 
 
6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin.(5), din Legea 
59/2016 sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic ; 
informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere informatii mai detaliate 
despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva art. 22 din Legea 59/2016 (cerinte de 
confidentialitate stabilite potrivit legii ). 
 



 

 

 

 
Nr. 
crt. 

Data vizitei 
efectuate pe 

amplasament de 
autorităţile 
competente 

Autorităţile participante Tematica inspecției 

1 19.02.2022 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
Judeţean Brasov;  
Comisariatul Judeţean al Gărzii Nationale 
de Mediu Brasov;  
Agenţia pentru Protecţia Mediului a 
judetului Brasov. 

Verificarea in teren a respectarii 
legislatiei, conform Directivei 
SEVESO  III. 
Politica de Prevenire a 
Accidentelor Majore/ de 
management in domeniul 
sigurantei/securitatii. 

 

Notă:  Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 
din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Cluj  localitatea Cluj-
Napoca,str. Straja ,nr. 2A telefon 0264 270130  
 
7. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva 
dispozitiilor art. 22 din Legea 59/2016 
 

 Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din 
Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul Cluj  localitatea Cluj-
Napoca,str. Straja ,nr. 2A sau   
 

Persoane de contact: 
      Bardasuc Ilie, General Manager, Tel: 0730 250 110.  
      Barsan Ioan, SHEQ Manager/RMS, Tel: 0730 250 109 

si la sediu:    APM:      telefon: 0268   419013, e-mail office@apmbv.anpm.ro 
                          CJ GHM:telefon: 0268 417028, e-mail cjbrasov@gnm.ro 
                          ISU:        telefon:0268 428888,   e-mail contact@isubv.ro 
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