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INFORMAŢII PUSE LA DISPOZIŢIA PUBLICULUI 

conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

 

 

1. Numele titularului activităţii şi adresa amplasamentului:  

 

S.C. VERNICOLOR S.A. – Punct de lucru Oradea, Șos. Borșului nr.19, Oradea, jud. Bihor 

 

2. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor 

administrative de implementare a acestei hotărâri şi că notificarea prevăzută la art. 7 sau raportul de 

securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorităţii competente:  

 

Amplasamentul intră sub incidenţa Directivei SEVESO III și au fost transmise către autorități 

următoarele documente: Notificarea activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase, Raport de Securitate, Plan de Urgență Internă  

 

3. Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului:  

 

Obiectul de activitate al unității este acoperirea metalică cu Cr, Ni, Cu a reperelor de plastic, în special 

ABS (acrilonitril butadien stiren). 

 

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: 

 

Substațele sau amestecurile de substanțe prezintă toxicitate acută orală, corodarea iritarea pielii, 

iritarea ochilor, sensibilizarea pielii, mutagenitatea celulelor germinative, toxicitatea cronică pentru mediul 

acvatic. 

 

Substanta care ar putea provoca un accident major in cadrul amplasamentului  este acidul cromic , 

scurgerile de solutii cu acid cromic din baile de cromare. 

Acidul  cromic are urmatoarele efecte asupra sanatatii umane: 

-     Extrem de coroziv şi distructiv pentru ţesuturi, poate provoaca leziuni oculare grave. De asemenea 

prin inhalare poate provoca edeme pulmonare toxice, iar prin ingerare provoacă arsuri ale căilor digestive şi 

respiratorii superioare. În contact cu pielea poate provoca o sensibilitate. 

Efectul acidului cromic asupra mediului înconjurător: 

- Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung se va evita 

dispersarea în mediu. 
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 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: 

 

Notificarea unui accident major se realizează de către operator, în cel mai scurt timp, către ISU Crișana 

și celelalte autorități teritoriale competente; înștiințarea autorităților administrației publice locale se realizează 

de către ISU Crișana; avertizarea și alarmarea se realizează de către autoritățile administrației publice locale. 

Pentru alarmarea populaţiei în caz de urgenţă vor fi folosite mijloacele de alarmare şi comunicare existente pe 

amplasament.  

Informaţiile corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia afectată și 

asupra comportamentului pe care trebuie sa îl adopte în cazul producerii unui accident major, sunt cuprinse în 

Planul de alarmare al ISU.  

ISU Crișana anunţă  populaţia despre eveniment și transmite reguli de comportare, organizează si 

conduce evacuarea populaţiei.  

In caz de accident trebuie să fie respectate și aplicate următoarele măsuri: norme și reguli stabilite de 

autoritatea administraţiei publice locale, precum și de conducătorul structurii care monitorizează sursa de risc; 

intraţi rapid  în clădirea cea mai apropiată, pentru a evita inhalarea produselor toxice; etanşaţi toate golurile 

de introducere a aerului (uşi ferestre, opriţi ventilaţia pentru a împiedica intrarea produsului toxic în locuinţă; 

spălaţi-vă în caz de iritaţii ale pielii și schimbaţi hainele dacă ați fost atins de un produs toxic; ascultaţi posturile 

de radio pentru a afla instrucţiunile de urmat; nu utilizați telefonul, lăsaţi liniile libere pentru forţele de 

intervenţie; părăsirea clădirilor, adăposturilor se va face numai la înştiinţarea organelor specializate prin 

semnalul de “încetare a alarmei” sau prin alte mijloace de comunicare specifice. 

 

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. 

 

Autoritățile competente: Secretariat de Risc APM Bihor, GNM Comisariatul Judeţean Bihor precum 

şi ISU Crişana au desfăşurat o inspecţie pe amplasamentul fabricii de cromare în data de 31.10.2018 

Informaţii suplimentare se pot obţine la S.C. VERNICOLOR S.A. – Punct de lucru Oradea, Șos. Borșului 

nr.19, Oradea, jud. Bihor. 

 

7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la 

art. 22. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul APM Bihor – secretariat de risc, precum si la                 

S.C. VERNICOLOR S.A. – Punct de lucru Oradea, Șos. Borșului nr.19, Oradea, jud. Bihor. 

 

8. 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: 

 

Principalul pericol este reprezentat de scurgerile de soluții cu acid cromic din băile de cromare cu 

dispersia toxică a acidului cromic.  

Efectul acidului cromic asupra sănătăţii populaţiei: 

mailto:office@vernicolor.ro


 

SC VERNICOLOR SA 
Sediul social: comuna Sântandrei, sat Palota nr.180, jud. Bihor 

Punct de lucru: municipiul Oradea, jud. Bihor, Șoseaua Borșului nr. 19, CP 410605 

Tel.: 0359 430 625, Fax: 0359 46 60 69, Email: office@vernicolor.ro 

 

Extrem de coroziv şi distructiv pentru ţesuturi, poate provoaca leziuni oculare grave. De asemenea 

prin inhalare poate provoca edeme pulmonare toxice, iar prin ingerare provoacă arsuri ale căilor digestive şi 

respiratorii superioare. În contact cu pielea poate provoca o sensibilitate. 

Efectul acidului cromic asupra mediului înconjurător 

Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung se va evita 

dispersarea în mediu. 

Linia de cromare precum şi activităţile specifice legate de procesul tehnologic sunt automatizate ceea 

ce reduce considerabil pericolul de accident. Măsurile luate pe amplasament sunt menite să prevină şi să reducă 

pericolul de accident atât în interiorul amplasamentului cât şi în afara acestuia. 

 

9. 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: 

 

Prin masurile de interventie cuprinse în: Planul de Urgenţă Internă se confirmă faptul că                          

S.C. VERNICOLOR S.A. şi ISU Crișana, iau măsurile interne si externe adecvate pentru a acţiona unitar si 

organizat în cazul producerii unui accident major. 

SC VERNICOLOR S.A. îşi asumă toate obligaţiile referitoare la întreprinderea tuturor măsurilor 

necesare pentru a preveni accidentele majore, de a menţine legătura cu serviciile de urgenţă, pentru a acţiona 

în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. 

Pentru intervenția în caz de situații de urgență, SC VERNICOLOR S.A.  are instituite şi pregătite 

structuri organizatorice care vor acţiona conform atribuţiilor și responsabilităților şi vor interveni atât la nivel 

tehnic pentru eliminarea cauzelor la nivelul instalaţiilor de producție cât şi pentru salvarea personalului şi a 

posibilelor victime. 

 

10. 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: 

 

Având în vedere necesitatea stabilirii unei concepţii unitare de intervenţie, atât la nivelul                                  

S.C. VERNICOLOR S.A., ca titular de activitate potenţial generatoare de accidente majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase, cât şi la nivelul autorităţilor publice locale şi instituţiilor care au 

responsabilităţi de acţiune potrivit legislaţiei în vigoare, Preşedintele Celulei de urgenta va stabili legătura cu 

autorităţile responsabile cu Planul de Urgenţă Externă şi va transmite informaţiile necesare pentru întocmirea 

acestuia. 

Organizarea cooperării forţelor pe timpul situaţiilor de urgenţă se asigură de către Celula de Urgenţă 

din cadrul societăţii împreună cu reprezentanţii autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul situațiilor de 

urgență. 

 

11. 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. 
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Amplasamentul se află la o distanţă de aproximativ 9 km faţă de frontiera cu Ungaria, fără a exista 

posibilitatea ca în cazul unui accident major efectele acestuia să fie transfrontaliere.                                        
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