INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MASURILE DE
SECURITATE SI COMPORTAMENTUL IN CAZ DE ACCIDENT
-conform Anexei nr 6 din Legea 59/2016
1. Numele operatorului şi adresa completă a amplasamentului
Titularul activitatii: GRUP KMS S.R.L.
Adresa amplasamentului: Dornesti, Jud Suceava
Localizare: Depozitul de ingrasaminte chimice se afla situat in NE judetului Suceava, pe
teritoriul administrativ al comunei Dornesti., la o departare de 7 Km spre est de municipiul
Radauti jud Suceava. Amplasamentul SC GRUP KMS SRL are următoarele vecinătăți:
• la N se află teren agricol, primele locuinte din satul Iaz (situate la cca. 2000 m fată de depozitul de
ingrasaminte chimice);
• la E se află de asemenea teren agricol, primele locuinte din satul Dornesti (situate la cca. 2000 m fată
de depozitul de ingrasaminte chimice);
• la S se află sediul administrativ al firmei SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL,
urmat de teren agricol apartinand persoanelor fizice dar si societatii mai sus mentionate, după care
primele locuinte din satul Dornesti (situate la cca. 500 m fată de depozitul de ingrasaminte chimice);
• la V se află teren agricol, după care urmează liziera si raul Suceava la cca. 300 m față de obiectiv.
Astfel, intr-un perimetru de 300 m nu se află nici un obiect, care să necesite o atenţie deosebita
(grădiniţe, scoli, spitale) sau zone deosebite protejate.
In dotarea unitatii se afla stingatoare portabile cu pulbere, stringatoare carosabile, turnul de apa,
unelte de la panoul de incediu
2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a
dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea
prevăzută la art. 7 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente
Societatii GRUP KMS SRL ii sunt aplicabile prevederile legii nr 59/2016, pe amplasament fiind
prezente cantitati de azotat de amoniu egale sau mai mari decat cantitatile relevante prevazute in
anexa nr 1 partea 2 a acestei hotarari.
Obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de
implementare a legii nr 59/2016 conform urmatoarelor documente:
 Notificarea activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care
sunt implicate substante periculoase – revizuta in 01.08.2012
 Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase –
revizuita in 01.08.2012
 Planul de urgenta interna – revizuita in 01.08.2012
Toate aceste documente au fost intocmite comform legislatiei in vigoare la data elaborarii lor si
au fost transmise autoritatilor.
3. Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul
amplasamentului
SC GRUP KMS SRL comercializeaza ingrasaminte chimice importate sau achizitionate de pe
piata autohtona.
4. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a
anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a
substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca
un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici

periculoase
Azotatul de amoniu este clasificat ca solid oxidant si iritant pentru ochi. Este stabil la temperaturi
obisnuite, in conditii normale de utilizare, depozitare si manipulare. Ingrasamantul in sine nu este
combustibil, dar poate intretine combustia chiar si in ambsenta aerului. La cca. 170 0C se topeste
descompunandu-se relativ lent in amoniac si acid azotic. La peste 200 0C descompunerea este
rapida si daca nu se iau masuri imediate de racire prin stropire cu o cantitate mare de apa, reactia
de descompunere poate deveni o reactie in lant, produsii de descompunere catalizand reactia care
se poate transforma in orice clipa in explozie.
Ingrasamantul poate sa se aprinda si sa arda la temperaturi mari cu descompunere simultana de
oxizi de azot, descompunere care se poate tranforma in explozie in cazul contaminarii cu
materiale incompatibile precum combustibile (benzina, motorina), lubrefianti (vaselina, uleiuri),
pulberi metalice si alte materiale.
5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat,
dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui
accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate
electronic
Pentru cazurile grave de accident major, in care este necesar alarmarea generala la dezastre,
societatea are dotarea tehnica necesara alestarii dispeceratului de urgenta (tel 112). In cazul unor
accidente majore, Celula de urgenta a GRUP KMS SRL solicita Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta Suceava, Detasamentului de pompieri Radauti si Garda de interventie Siret punerea in
aplicare a PPAM. Evacuarea populatiei din zona afectata se va face conforma planurilor de
avacuare in situatii de urgenta ale Comunei Dornesti.
Consideram ca masura cea mai la indemana si recomandata de noi este ca intr-un astfel de caz
POPULATIA SA FIE INSTRUITA SA INTRE IN SPATII INCHISE PE CARE SA LE
ETANSEZE CAT MAI EFICIENT PENTRU CA AMONIACUL DE AFARA SA NU
INTRE IN CASE.
6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5),
sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic;
informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai
detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22
Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art. 20 alin. (5) a fost
09.05.2016.
7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub
rezerva cerinţelor de la art. 22.
Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi
obtinute de conducerea societatii GRUP KMS SRL, telefon 0230530932

