S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L
INFORMATII CU CARACTER PUBLIC Cf. ART 14 al. 1 din LEGEA Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, care transpune DIRECTIVA
2012/18/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI, din 4 iulie 2012, privind controlul pericolelor de
accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului.

1. Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului respectiv
Nume : S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L.
Adresa : STR. Garii 4, Rasnov, 505400, Jud. Brasov.
Persoane abilitate pentru a comunica informatii in legatura cu statutul Seveso al amplasamentului
-

Remus Munteanu , Director , 0268 / 230960
Alexandru Nita, Manager Operatiuni, 0268 / 230960

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si /sau a dispozitiilor
administrative de punere in aplicare a prezentei legi si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) sau raportul
de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) au fost inaintate autoritatii competente;
Statul Seveso al amplasamentului a fost confirmat prin Adresa 14961 / 20.10.2014 emisa de catre AGENTIA
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRASOV. Amplasamentul intra sub incidenta legii 59/2016 la nivel inferior.
Notificarea refacuta in acord cu noile cerinte legislative, prevazuta la art. 7 al 1 a fost depusa in atentia
AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI in data de 14.08.2019.
Dat fiind faptul ca amplasamentul este incadrat ca avand risc minor, documentele necesare sunt :
-

Notificarea ( depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov in 14.08.2019 )
Politica de prevenire a accidentelor majore (depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov in
14.08.2019 )

3. Explicarea, in termeni simpli, a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului

S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L. desfasoara activitati de cercetare si productie in domeniul
chimiei industriale, fiind principalul producator de rasini fenol – formaldehidice din Romania, cu utilizare in
industria lemnului , industria producatoare de materiale izolatoare respectiv in industria metalurgica si avand
de asemenea ca profil de productie si fabricarea de dispersii, lacuri, vopsele lavabile pe baza de apa, tencuieli
decorative.

4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea 1 a Anexei nr. 1,
denumirile generice ori categoria generala de periculozitate a substantelor periculoase relevante din
cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicandu-se in termeni simpli
principalele lor caracteristici periculoase
Substantele periculoase conform incadrarilor din partea 1 a Anexei nr. 1 aflate pe amplasament sunt :

1. FORMALDEHIDA 45%
- Toxic prin inhalare, in caz de contact cu pielea sau prin inghitire
- Coroziv ( provoaca arsuri ) cauzand arsuri grave ale pielii si leziuni grave ale ochilor
- Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente
- Poate provoca o sensibilizare in contact cu pielea

2. FENOL
- Toxic prin inhalare, in caz de contact cu pielea sau prin inghitire
- Coroziv ( provoaca arsuri ) cauzand arsuri grave ale pielii si leziuni grave ale ochilor
- Susceptibil de a provoca anomalii genetice
- Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata
- Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
3. HIDROGEN
- Gaz extrem de inflamabil
- Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.
4. GAZ NATURAL
- Gaz extrem de inflamabil
- Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.

5. PF RESIN INITIAL MIXTURE (1)
- Poate fi corosiv pentru metale.
- Toxic in caz de inghitire, in contact cu pielea sau prin inhalare.
- Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
- Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata
- Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

6. R232 – 3TPL ( Rasina fenol – formaldehidica)
- Toxic în caz de inhalare.
- Nociv în caz de înghițire.
- Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Provoacă iritarea pielii.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Poate provoca cancer.
- Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

7. PREFERE 72 5542M (rasina fenol – formaldehidica)
- Toxic în caz de inhalare.
- Nociv în caz de înghiţire.
- Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Provoacă iritarea pielii.
- Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
- Poate provoca cancer.
- Susceptibil de a provoca anomalii genetice.

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;
Incidentele cu impact negativ asupra sanatatii populatiei si a mediului (accidente majore) pot avea diferite
cauze si forme de manifestare. In cadrul S.C. PREFERE RESINS ROMANIA S.R.L., aceste evenimente pot sa apara
in instalatiile aflate In functiune si pot fi generate din diverse cauze: functionarea incorecta a echipamentelor
datorita uzurii acestora sau nerespectarii instructiunilor de lucru , avarii cauzate de vicii ascunse ale
echipamentelor, erori de operare, incendii si/ sau explozii datorate nerespectarii parametrilor tehnologici.
Se considera accidentele majore urmatoarele tipuri de evenimente:
- incendiu
- explozie
- emisiile de substante periculoase
Obiectivul are sistem de comunicatii ce cuprinde: telefoane fixe si mobile, precum si alarmare cu
ajutorul unei sirene pentru alarmarea populatiei .
In cazul producerii unui accident major cu efecte in afara amplasamentului veti fi anuntati de catre
conducerea societatii sau de serviciile de urgenta de producerea acestuia. Alarmarea populatiei se va face
prin semnalul de alarma chimica (5 impulsuri a 16 secunde cu pauza de 10 secunde timp de 2 minute), este
obligatorie si trebuie sa se faca in primele 2 minute de la declansarea accidentului; se instiinteaza si alarmeaza
toti agentii economici, institutiile publice si populatia din zona letala;

In cazul producerii unui accident major cu efecte in afara amplasamentului va rugam sa :
- NU VA DEPLASATI SPRE INCINTA SOCIETATII pentru a evita situatiile de expunere
− Mergeti imediat in locuinta sau ramaneti acolo asteptand indicatii de la PREFERE RESINS ROMANIA
sau de la ISU BRASOV.
− Inchideti ferestrele si usile. Inchideti ventilatia si opriti instalatia de incalzire. Nu fumati si nu utilizati
focul deschis.
− Mergeti la parterul cladirii, intr-o incapere care nu are geamuri spre incinta societatii si trageti
draperiile sau jaluzelele.
− Daca este posibil observati directia vantului (dupa un cos de fum sau crengile arborilor).
− Daca vantul bate din directia locuintei dvs. catre fabrica noastra, ramaneti in casa.
− Daca vantul bate din directia fabricii catre locuinta dvs. deplasati-va intr-o zona, dincolo de incinta
societatii , ocolind zona afectata de accident

Incetarea alarmei se va aduce la cunostinta populatiei printr-un semnal lung de 2 minute, fara
intrerupere.
6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art. 20 alin. (5), 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 dispozitiilor
art. 22;
Ultima vizita pe amplasament a fost in 25.10.2019.
Informatii detaliate in legatura cu inspectia si planul de inspectie se pot obine de la sediul societatii.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva cerintelor de
la art. 22.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul societatii, in Str. Garii 4, Rasnov, jud.
Brasov, persoana de contact Remus Munteanu , Director , 0268 / 230960 fie Alexandru Nita, Manager
Operatiuni , 0268 / 230960

