Elemente de informaţii ce trebuie comunicate publicului
conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), conf. Legii 59/2016
PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa prezentei legi:
1. numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului
respectiv;
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;
3. explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul
amplasamentului;
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;
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;
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;
7. detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva
cerinţelor de la art. 22.
PARTEA 2
Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus faţă de informaţiile menţionate în partea 1 din
prezenta anexă:
1. informaţii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la
efectele lor potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului, şi detalii succinte privind
principalele tipuri de scenarii de accidente majore şi măsurile de control pentru gestionarea
acestora;
2. confirmarea faptului că operatorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate în cadrul
amplasamentului, în special menţinerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgenţă,
pentru a acţiona în situaţia accidentelor majore şi pentru a minimaliza efectele acestora;
3. informaţii corespunzătoare din planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror
efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă
recomandarea de a se urma toate instrucţiunile şi de a se răspunde la toate solicitările din partea
serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă în timpul unui accident;
4. acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui
alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în
conformitate cu Convenţia Comisiei Economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa
privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale.

