- MODEL ORIENTATIV MODEL DE NOTIFICARE
A UNEI ACTIVITATI CARE PREZINTA PERICOLE DE PRPODUCERE A
ACCIDENTELOR MAJORE IN
CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE
1. Elemente de identificare a unităţii economice
a) denumirea unităţii economice;
b) adresa completa a unitarii economice;
c) numele sau denumirea comerciala a titularului activităţii;
d) sediul social al titularului activităţii, inclusiv adresa completa a acestuia;
e) numele, prenumele si funcţia persoanei care administrează unitatea economica (in cazul in care
aceasta este diferita de cea de la lit. c)
2. Profilul de activitate al unitarii economice sau profilul de activitate intenţionat
3. Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasamentul unitarii economice
Nr.
crt.

Denumirea Nr.
substanţei
CAS
periculoase

Localizare Cantitate
totala
deţinuta
(tone)

Capacitate Stare
totala de
fizica
stocare
(tone)

Mod de
stocare

Condiţii
de
stocare

NOTA:
Suplimentar, se vor insera in tabel si informaţii cu privire la localizarea substanţelor periculoase
pe amplasament, iar acolo unde este cazul trebuie specificate si condiţiile de operare ale instalaţiei
sau instalaţiilor (temperatura, presiune etc.).
4. Tipul activităţii/activităţilor in care sunt implicate substanţele periculoase
NOTA:
Se inserează tipul activităţii (activităţilor) industriale in care sunt implicate substanţe periculoase,
specificându-se:
- vechimea si nivelul tehnologiei (anul proiectării si construcţiei instalaţiei);
- modul in care sunt controlate procesele tehnologice;
- tipul producţiei: - continua (24 de ore/zi timp de 7 zile / săptămână);
- semicontinua (24 de ore/zi timp de 5 – 6 zile/săptămâna);
- discontinua.
5. Informaţii cu privire la alte elemente (inclusiv din imediata apropiere a obiectivului)
susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora
6.Marimea zonei/platformei industriale
NOTA:
Se inserează informaţii privind:
- mărimea suprafeţei pe care o ocupa unitatea economica;
- mărimea platformei industriale (daca este cazul);
- mărimea zonei direct afectate de activitatea industriala.
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7. Informaţii cu privire la hazardurile naturale specifice zonei
NOTA:
Se inserează date cu privire la hazardurile naturale specifice zonei in care este amplasata unitatea
economica:
- zona susceptibila la inundaţii;
- zona seismica;
- alunecări de teren;
- miscări tectonice etc.
8. Data întocmirii notificării
9. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea
- numele, prenumele si funcţia persoanei care a întocmit notificarea;
- semnătura persoanei care a întocmit notificarea;
- stampila unitatii economice.
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