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Punct de lucru Sat  Diosig, Comuna Diosig, CF 11 nr. TOP 4 Judetul Bihor 
 

                 

 

 

Informarea publicului conform Legii nr. 59/2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 

periculoase 

 

1.    Numele titularului activității și adresa amplasamentului   

1.1. Descriere generală 
Denumirea obiectivului este S.C. AGROIND CAUACEU S.A. - Depozit de 

îngrăşăminte, Cauaceu, Soseaua Oradea-Marghita nr.16 Județul Bihor 
Amplasamentul  S.C.  AGROIND  CAUACEU  S.A.,  Punct  de  lucru  Diosig    are 
următoarele vecinătăţi:  
-  La nord: Drumul comunal care asigura legătura cu DJ  19D care asigură legătura între 
Săcuieu şi Letea Mare (Ungaria), teren agricol, la aproximativ 4,2 km frontiera de stat 
cu R.P. Ungară;  
-  La est: teren agricol;  
-  La sud: unitate de jandarmi, S.C. Romina Agro, S.C. Confecţionare Brichete S.R.L.loc 
Diosig la aproximativ 1,5 km;  
- La vest: teren agricol, la aprox.  1,5 km clădiri izolate, la aprox  5,2 km frontiera de 
stat.  
-  La nord vest: teren agricol, la aprox 5,2 km frontiera de stat 
 

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; 
 
Amplasamentul S.C. AGROIND CAUACEU S.A. - Depozit de îngrăşăminte Diosig, 
Județul Bihor se încadrează la amplasament de nivel inferior, conform prevederilor Legii 
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 



2 

 

substanțe periculoase, și a depus la APM Bihor Norificarea cu nr. 605 în data de 
15.05.2016. 
 
3. Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul 
amplasamentului; 
 
Depozitul  de  îngrăşăminte  şi  pesticide  Diosig  este  o  unitate  ce  aparţine  S.C. 
AGROIND CAUACEU S.A.Obiect principal de activitate în care sunt implicate substanţe 
periculoase - Comerţ cu ridicata al produselor chimice. 
Activitatea desfășurată constă în:  
-   aprovizionarea  cu  produsele  care  fac  obiectul  comercializării (azotat  de amoniu - 
îngrășământ) de la furnizorii autorizaţi în   acest sens pe bază de contract ferm.  
Produsele  sunt  transportate  fie  pe  cale  ferată  fie  cu  autovehicule  echipate 
corespunzător;  
-  descărcare, manipulare îngrăşăminte chimice şi pesticide;  
- păstrarea temporară a îngrășămintelor (azotatului de amoniu) şi pesticidelor în 
ambalaje originale, în depozite separate, betonate şi închise.  
- comercializare: după aprovizionare produsele sunt comercializate în ambalaje 
originale însoţite de certificate de calitate.  
-  utilizarea  îngrășămintelor  şi  pesticidelor  în  activităţi  agricole  pe  loturile proprii;  
-  condiţionarea şi tratarea seminţelor, depozitarea temporară, comercializare, 
utilizare. Societatea foloseşte mijloace de transport proprii: camioane, tractoare rutiere + 
remorci.  

Modul de desfăşurare a activităţii, fluxul: azotatul este ambalat în saci de 
polipropilenă și polietilenă de 50 kg, transportate vagonabil pe calea ferată până la 
staţia CFR Biharia și staţia CFR Diosig, unde este descărcat din vagoanele CFR 
manual și încărcat în camioanele din dotare, echipate corespunzător. Azotul se 
transportă apoi la depozit și se depune pe box-paleţi. Descărcarea azotatului se 
execută manual, încărcarea se poate realiza manual, cu ajutorul  benzilor  transportoare  
acţionate  electric.  De  asemenea  în  cadrul  depozitelor  se utilizează un încărcător 
frontal. 
  

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 71196 mp, compusă din 21104 mp 
clădiri și  41204 mp suprafață aferentă transportului. 
Societatea deţine 4 depozite pentru azotat de amoniu îngrăşământ, un depozit pesticide 
și 1 depozit GPL (3 rezervoare).  
- depozit azotat de amoniu îngrășământ cu suprafața de 713 mp; 
- depozit azotat de amoniu stabilizat cu suprafața de 653 mp; 
- depozit azotat de amoniu îngrășământ cu suprafața de 684 mp; 
- depozit azotat de amoniu îngrășământ cu suprafața de 1488 mp; 
- depozit cu suprafața de 711 mp din care este delimitată suprafața de 60 mp pentru 
depozitare pesticide; 
- stație GPL  cu 3 rezervoare cu capacitatea de 5 mc (4950l) fiecare. 
Capacitatea de stocare este de 4100 to îngrășământe: 2850 to azotat de amoniu și 
1250 îngrășământ complex NPK – (nu este periculos conform fișei de Securitate), 280 
to pesticide și 15 mc GPL. 
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Rezervoarele sunt utilizate pentru depozitarea temporară a GPL în vederea 

asigurării gazului pentru nevoile proprii. Cele trei rezervoare sunt instalate separat pe 
platforme de beton, acestea sunt identice și  funcţionează independent. 
Societatea deţine un depozit subteran de combustibil (motorină) format din două 
rezervoare având capacitatea de 5,5 tone fiecare pentru alimentarea mijloacelor auto 
din dotare. 

În cadrul amplasamentului se depozitează şi manipulează cantităţi mari de 
substanţe periculoase. Cantităţile de substanţe prezente pe amplasament precum şi 
categoriile lor şi modul de încadrare conform LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase. Datorită prezenţei substanţelor periculoase în cantităţi semnificative există 
riscul producerii unor accidente majore. 
 
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 
 

SUBSTANȚE PERICULOASE PREZENTE PE AMPLASAMENT 
 

Nr.ctr. Denumire 
substanţă 

periculoasă 

Nr.CAS.UN Capacitate 
totală de 
stocare 
(tone) 

Stare 
fizică 

Mod de stocare Fraze de 
risc 

1 Azotat de amoniu 
îngrăşământ 

6484-52-2 950 solidă Depozit M7 pe 
platform beton, 

acoperită 

H272 
H319 

2 Azotat de amoniu 
îngrăşământ 

6484-52-2 950 solidă Depozit M8 pe 
platform beton, 

acoperită 

R8 

3 Azotat de amoniu 
îngrăşământ 

6484-52-2 950 solidă Depozit M9 pe 
platform beton, 

acoperită 

R8 

 Total azotat de 
amoniu 

 2850    

4 Ingrăşăminte 
complexe tip 
NPK 13-13-

17,15-15-15,20-
20-0    

- 1250 solidă Depozit M2 pe 
platform beton, 

acoperită 

- 

Total îngrăşăminte  4100    

6 Pesticide  280  Depozit pe platform 
beton, acoperită 

 

7 Gaz GPL  11,58  Depozit în rezervoare 
de stocare 

H220 
H280 
H340 
H350 



4 

 

 
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; 

Avertizarea populaţiei se realizează de către autorităţile administraţiei publice 
locale,  prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la ISU 
Crişana.  

Alarmarea populaţiei se realizează de autorităţile administraţiei publice  locale şi 
de către S.C. AGROIND CAUACEU S.A. prin mijloacele specifice de alarmare pe baza 
înştiinţării primite de la structurile abilitate. 

Mesajul de înştiinţare va fi sub formă scrisă, iar conţinutul acestuia va fi scurt, 
clar şi concis, şi va  cuprinde informaţii despre: 
- localitate, operatorul economic şi momentul producerii accidentului; 
- natura substanţei periculoase puse în libertate; 
- primele măsuri urgente pentru asigurarea protecţiei (folosirea mijloacelor de 
protecţie, direcţia de autoevacuare, restricţii în consumul apei, alimentelor, restricţii de 
circulaţie, etc.). 
 

În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase se aplică următoarele măsuri de protecţie şi intervenţie: 
- înştiinţarea şi alarmarea populaţiei şi salariaţilor despre pericolul accidentului; 
- asigurarea protecţiei cu mijloace de protecţie; 
- asigurarea protecţiei prin adăpostire (izolare); 
- asigurarea protecţiei salariaţilor şi populaţiei prin evacuare (autoevacuare) 
temporară; 
- introducerea restricţiilor de consum al apei, produselor agroalimentare; 
- introducerea unor restricţii de circulaţie şi acces, a unor măsuri de pază şi ordine 
în zonă; 
- organizarea controlului şi supravegherii zonei; 
- acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor; 
- aplicarea măsurilor de neutralizare şi de împiedicare a răspândirii substanţelor 
periculoase, colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor (materialelor) contaminate; 
- instruirea populaţiei şi a salariaţilor asupra regulilor de comportare şi de realizare 
a măsurilor de protecţie în zonă, de localizare şi înlăturare a urmărilor accidentului. 
 

Reguli de comportare şi de acţiune a populaţiei în cazul producerii de accidente 
care implică substanțe periculoase: 
 
Semnalul cu sirena electrică: 
ALARMĂ LA DEZASTRE 
5 sunete (impulsuri) modulate a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. 
ÎNCETAREA ALARMEI 
Sunet continuu, de aceaşi intensitate, cu durata de 2 minute. 
 
Când auziți alarma: 
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- Contactaţi un membru al conducerii din zona în care vă aflaţi şi urmaţi indicaţiile 
acestuia; 
- Dacă vă deplasaţi pe stradă, urmaţi cea mai scurtă cale de a ajunge acasă (în 
cazul în care acest lucru este permis de autorități) sau intraţi rapid în clădirea cea mai 
apropiată. Nu rămâneţi afară sau într-un vehicul; 
Dacă vă aflaţi acasă acţionaţi după cum urmează: 
- Ascultaţi posturile de radio; 
- Etanşaţi uşile şi ferestrele încăperii în care v-aţi adăpostit, opriţi ventilaţia; 
- Îndepărtaţi-vă de uşi şi de ferestre; 
- Nu mergeţi la locul accidentului; 
- Spălaţi-vă în caz de iritaţii ale pielii, şi pe cât posibil, schimbaţi-vă de haine; 
- Nu mergeţi la şcoală să vă căutaţi copiii. Şcoala se ocupă de ei; 
- Aşteptaţi instrucţiunile autorităţilor sau semnalul de încetare a alarmei pentru a 
ieşi. 
 

În situaţia producerii unui accident major  (care are cel puţin una din consecinţele 
conform  criteriilor de notificare din Anexa nr. 7  a legii 59 din 2016), notifică producerea 
acestuia, imediat sau cel târziu în cursul săptămânii următoare, autorităţilor publice 
teritoriale cu  responsabilităţi  în  domeniile  protecţiei  civile,  protecţiei  mediului,  
protecţiei  muncii, administraţiei publice şi sănătăţii.  

După încetarea stării de urgenţă va elabora un Raport privind analiza 
accidentului care va fi transmis următoarelor instituţii:  
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor;  
- I.S.U.  al Judeţului Bihor;  
- Comisariatul Judeţean Bihor al Gărzii Naţionale de Mediu. 
 

În vederea informarii publicului s-au realizat notificări, disponibile atât la punctul 
de lucru, cât şi la, primăria din Diosig, unitatea de jandarmi, S.C. Romina Agro SRL și 
S.C. Confecţionare Brichete S.R.L Informaţii detaliate se pot gasi şi pe site-ul: 
agroindcauaceu.ro 
 
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 ma i detaliate 
despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22; 
 
Informaţii suplimentare, privind data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în 
conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi 
accesate electronic, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A.  
Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5) a fost 
17 august 2017. 
 
7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub 
rezerva cerinţelor de la art. 22. 
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Informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit 
legii, pot fi obținute de la recepția S.C. AGROIND CAUACEU S.A.  
 
     

Administrator 
Corbut Dan Mihai 
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