INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT
PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:
1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
1.1. S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L.
1.2. Sediu operational: Bulevardul Biruintei, nr. 89, Pantelimon, jud. Ilfov, cod postal 739571,
coordonate geografice: latitudine: 44°26'56.1"N - longitudine 26°13'57.3"E, telefon: 021.205.50.00, fax:
021.205.50.09, e-mail: office@tuborg.ro.

2. Amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a
Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute
la art. 8 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.
Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C.
UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. este un amplasament de nivel inferior ca urmare a
prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform
prevederilor Legii nr.59/2016.
În conformitate cu prevederile legale a fost întocmit/actualizat și înaintate către Secretariatul de
Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Ilfov următorul document:
Notificarea de activitate înregistrată la SRAPM cu nr. 18177/01.08.2016;
3. Activitatea desfășurata în cadrul amplasamentului:
Domeniul de activitate al societății SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. îl
reprezintă, în principal, Industria alimentara. Produsele fabricate sunt: berea, in diverse sortimente si
bauturile racoritoare.
Ambele produse se realizeaza in instalatii tehnologice specifice, existente in cele 2 sectii de
Fabricare Bere (Berarie 1 si Berarie 2 – care pot functiona independent una de cealalta) si instalatiile de
Fabricare Bauturi Racoritoare. Produsele sunt impachetate/imbuteliate in cele 2 sectii de imbuteliere pe
linii specifice, in functie de tipul de ambalare folosit: linie umplere butoaie otel (Keg), 2 linii umplere in
recipienti din sticla, 1 linie umplere bere in recipienti tip PET si o linie aseptica pentru umplerea bauturilor
racoritoare in recipienti tip PET.
Sectiile auxiliare care sustin aceste fabricatii sunt: Gospodaria de apa; Centrala Termica – care
functioneaza in principal pe gaze naturale; Gospodaria de combustibili (GCM) – pentru combustibilul lichid
folosit la centrala termica in situatii in care este intrerupta livrarea gazelor, Instalatia de producere frig;
Statia de epurare ape uzate WWTP; Statia de recuperare CO2; Statia de aer comprimat; Statia de Carburanti
– formata din 1 x 15 to – tanc motorina auto ingropat si 1 x 15 to – tanc benzina – in conservare – nu se
mai livreaza benzina; Statia de distributie GPL tip SKID – cu rezervor de 5000 litri; Depozite de: materii
prime, materiale, ambalaje, produse finite, deseuri.
Materia prima pentru bere este maltul, produs natural de origine vegetala, la care se mai poate
adauga, in functie de retetele de fabricatie, porumb. Aromarea bauturii se face cu hamei, uscat sau

concentrat. Pentru bauturile racoritoare, materiile prime sunt constituite de concentratele naturale de
fructe, la care se adauga zaharul necesar indulcirii.
Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :
- Utilizează substanțe periculoase în activitatea de productie a berii, cod CAEN 1596, pentru
activitatea de baza 1105 – Fabricarea berii.
- Utilizeaza substante periculoase in activitatea de productie a bauturilor racoritoare, cod CAEN 1598,
pentru activitatea de baza 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; Productia de ape
minerale si alte ape imbuteliate.
4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile
generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care
ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.
Nr.
Crt.
1

Substanțe utilizate
Combustibil auto GPL

Starea de
agregare
Gazoasa

2

Combustibil tip M

Lichida

3

Motorina auto

Lichida

4

Soda caustica – uz Lichida
alimentar
Hidoxiu de sodiu –
NaOH
(solutie
concentrata 48%)
SuperDilac VA4
Lichida
‘- acid azotic 30-50%

5

Fraze de pericol/Categoria de pericol
-H220 – gaz extrem de inflamabil.
-H280 – gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de
incalzire.
-H350 – poate provoca cancer.
-H304 – poate fi mortal in caz de inghitire si de
patrundere in caile respiratorii.
-H315 – provoaca iritarea pielii.
-H332 – nociv in inhalare.
-H373 – poate provoca leziuni ale organelor in caz de
expunere prelungita sau repetata.
-H411 – toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung.
-H226 – lichid si vapori inflamabili.
-H315 – provoaca iritarea pielii.
-H351 – susceptibil de a provoca cancer.
-H411 – toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen
lung.
-H332 – nociv in caz de inhalare.
-H304 – poate fi mortal in caz de inghitire si de
patrundere in caile respiratorii.
-H373 – poate provoca leziuni ale organelor (sau indicati
toate organele afectate, daca sunt cunoscute) in caz de
expunere prelungita sau repetata.
-H314 – provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
-H290 – poate fi coroziv pentru metale.

-H314 – provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
-H290 – poate fi coroziv pentru metale.

6

7

‘- acid ortofosforic 310%
Acid clorihidric min Lichida
33%
Acid clorhidric HCI
Amoniac tehnic R717 Gaz lichefiat
pentru instalatii de
frig
Amoniac NH3

-H314 – provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
-H335 – poate provoca iritarea cailor respiratorii.
-H290 – poate fi coroziv pentru metale.
-H221 – gaz inflamabil.
-H331 – toxic in inhalare.
-H314 – provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
-H400 – foarte toxic pentru mediul acvatic.
EUH071 – Coroziv pentru caile respiratorii.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar;
informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea
locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic la www.tuborg.ro.
Declansarea sistemului de alarmare de protectie civila se va face numai din dispozitia Sefului Celulei
de Urgenta a S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L. sau a inlocuitorului de drept al acestuia,
in urmatoarele situatii:
- Cand exista eminenta producerii unor fenomene naturale sau accidente ce pot genera pericole grave
care pun in pericol viata salariatilor si distrugeri de proportii.
- La producerea unor evenimente cu consecinte grave, situatie in care sunt afectate zone intinse ale
punctului de lucru sau zone invecinate.
Declansarea mijloacelor de alarmare, sirena, se executa cu scopul avertizarii personalului despre
iminenta producerii sau producerea efectiva a unui eveniment ce poate avea urmari grave, in vederea aplicarii
masurilor ce se impun in astfel de situatii.
Dispozitia pentru declansarea sistemului de alarmare de protectie civila va fi transmisa prin telefon,
dispecerului (personal paza de serviciu) care va actiona pornirea alarmei.
Semnalele de alarmare utilizate in scopul avertizarii salariatilor si transmise cu ajutorul sirenei de
protectie civila, sunt urmatoarele:

 Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 2 minute.);
 Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de
alarmă transmise prin telefon,radio.
În plus, Dispecerul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucuresti-Ilfov, Agenţia de Protecţie a Mediului Ilfov, Comisariatul
judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi operatorii
economici învecinaţi.

Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte
următoarele indicații:
a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):








Îndepărtați-vă de locul accidentului;
Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
Închideți urgent ferestrele și ușile;
Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau
autoturism;
 Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
b) în caz de incendiu sau explozii:
 Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este
cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți
urgent zona;
 Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate
rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în
care vă aflați;
 Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau
indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde
este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție şi planul de inspecție, sub
rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).
Ultima vizită efectuată de către autorităţile competente pe amplasament s-a desfaşurat conform
programului de inspecţie planificată în data de 06.08.2020.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22
din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere,
la sediul societăți S.C. UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD S.R.L., judeţul ILFOV, localitatea
PANTELIMON, b-dul BIRUINTEI, nr. 89, la telefon 021.205.50.12/021.205.50.94 sau pe site-ul companiei
www.tuborg.ro.
Persoane de contact:
 Bugan Claudiu, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0212055000, int. 5012
 Nelutescu Carmen, Responsabil Protecţia mediului, Tel: 0212055000, int. 5094

