
Informare publică referitoare la încadrarea obiectivului S.C. 
ROMCONSTRUCT AG SRL punct de lucru - Fabrica de panouri tristrat 

în categoria amplasamentelor de nivel inferior 

 

Informarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 14 a LEGII nr. 59 

din 11 aprilie 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanţe periculoase si respecta cerintele din Anexa nr.6. 

 

1. Numele şi adresa completă a amplasamentului 

 
SC  ROMCONSTRUCT AG SRL , punct de lucru - Fabrica de panouri tristrat 

Adresa:  soseaua Pogonele , nr. 7A, loc. Buzau, județul Buzău 

Telefon: 0238/726731 

Nr. Registrul Comertului : J10/2877/1994 
 
CUI: 6736732 

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) sau raportul de Securitate 

prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate 

autorităţii competente 
 

Conform prevederilor LEGII nr. 59 / 2016 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC 
ROMCONSTRUCT AG SRL punct de lucru - Fabrica de panouri tristrat, se 
incadreaza in categoria amplasamentelor de nivel inferior. 

Pentru conformare societatea a elaborat si depus societatilor 
competenteNotificarea prevazuta la art. 7 alin. (1). 

 
3. Descrierea activităţii desfăşurate în cadrul 

amplasamentului 

 

Fabrica de panouritristrateste o investitieinfiintata in anul 2015.Domeniul de 

activitate consta în fabricarea de panouri tristrat pentru pereti și acoperis cu 

grosimi cuprinse între 4 cm și 20 cm. 

Capacitatea de productie este de 50 000 mp/luna panouri cu spuma 
poliuretanica si 20 000 mp/luna panouri cu vata minerala. 

 



 

4. Denumirile commune si denumirile generice ori categoria 

generală de periculozitate a substanţelor  periculoase 

relevante din cadrul amplasamentului care ar putea 

provoca un accident major si principalele lor 

caracteristici periculoase 
 

Denumirea 

substantei 

periculoase 

Fraze de risc Stare de 

agregare 

Pentan 

 

Conform FDS 

H225, H304, H336, 
H411 

 

 

lichid 

 
Catalizator/Aditiv 

Daltofoam  
 

Conform FDS 
H226, H301, H311, 
H314, H317, H318, 
H319, H331, H411 

 

 

lichid 

 
Izocianat  

 

Conform FDS 
H315, H317, H319, 
H332, H334, H335, 

H351, H373 

 

 

lichid 

Poliol Adeziv pentru 
vata minerală 

Conform FDS 

H302, H319, H373 

 

lichid 

 

 

 

Efectele potentiale asupra populatiei si mediului datorate factorilor de risc mai sus 

mentionati, care pot avea loc pe amplasamentul, SC ROMCONSTRUCT AG -  punct de 

lucru - Fabrica de panouri tristrat mediu pot fi:  

- nociv pentru respirație în caz de inhalare 

 -iritarea pielii în contact cu materielele, iritarea ochilor 

-simtome de alergie la respirație 

- toxic pentru mediul acvatic 
 

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de 

avertizare a publicului interesat cu privire la conduita 

potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea 

locului în care informaţiile respective pot fi accesate 

electronic; 

 

Procedura PS – 07 – Pregătire pentru situaţii  de urgenţă şi capacitate de 

răspuns urmărește identificarea posibilelor situații de urgență în scopul prevenirii și 

micșorării impactelor de mediu ce le pot fi asociate, precum și modul de răspuns în 

cazul producerii/simularii unei situații de urgență și se aplică la nivelul întregii 

organizații. 



 

 

6. Data ultimei vizite effectuate pe amplasament 
 

SC ROMCONSTRUCT AG SRL punct de lucru - Fabrica de panouri tristrat a fost 
controlata de o echipa formata din membrii ISU Bz,  GNM CJ Bz si APM Bz. 

  Mai multe detalii despre aceasta vizita se pot gasi la sediul societatii, la  
adresa:soseaua Pogonele , nr. 12, localitatea  Buzau . 

 

 

    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 la sediul societatii. 

 

 

 

Vizat, 

Director fabrica 

Popescu Dan  


