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INFORMARE PUBLICA
Referitoare la incadrarea obiectivului DETERGENTI S.A.
in categoria amplasamentelor de nivel inferior
Ed. 3 Rev. 0/2020

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.
Subscrisa DETERGENTI S.A., persoana juridica romana cu sediul social in: Urlati, str. Mihai
Viteazu, nr.1, oras Urlati, Judetul Prahova, avand Codul Unic de Inregistrare 7759807 si
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/1416/2015, legal reprezentata prin domnul David
Philip Harrington, conform Legii 59/2016, Anexa 6, privind masurile de securitate in exploatare
si efectele unor potentiale accidente majore va aducem la cunostinta ca Societatea DETERGENTI
SA este incadrata obiectiv SEVESO, nivel inferior.
1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului
DETERGENTI S.A.
CUI: RO7759807; Numar Registrul Comertului: J29/1416/02.10.2015
Adresa Sediu Social: Str. Mihai Viteazu, nr.1, Urlati, Prahova, cod postal 106300
Coordonatele geografice: 26° 14' 12,5" longitudine estică / 44° 58' 38,8" latitudine nordică
Telefon: 0344/229.200
Fax: 0344/229.252
2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si / sau a dispozitiilor
administrative de implementare a LEGII nr. 59 din 11 aprilie 2016 si ca notificarea
prevazuta la art. 7 alin. (1) a fost inaintata autoritatilor competente.
Urmare a comunicarii primite de la Secretariatul de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului,
Detergenti SA, este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezentei pe amplasament a
substantelor periculoase in cantitati mai mari decat cele relevante, conform prevederilor Legii nr.
59/2016.
In conformitate cu prevederile legale au fost intocmite/atualizate si inaintate catre Secretariatul
de Risc al Agentiei pentru Protectia Mediului (judetul), respectiv ISUJ Prahova urmatoarele
documente:
- Notificarea de activitate cu nr. 16310 din 31.07.2020, Ed. 3, Rev. 1, trimisa prin curierat
- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase
nr. 0540993 din 24.07.2020, Ed. 3, Rev. 2, trimisa prin curierat
- In plus, operatorul nu face parte dintr-un grup domino.

1

DETERGENTI S.A.
Nr. Reg. Comertului J29/1416/2015, C.U.I. RO 7759807
Sediul Social: Oras Urlati, Str. Mihai Viteazu, Nr.1, Judetul Prahova.
Tel. 0344 229 200; Fax. 0344 229 252

Nr. Inregistrare: 16311 / 31.07.2020

3. Descrierea sumara a activitatii desfasurate pe amplasament
Domeniul de activitate al societatii Detergenti SA il reprezinta:
Fabrica de produse pentru ingrijirea parului
- Producerea de sampon si balsam pe 4 linii de productie (Head & Shoulders si Pantene);
- Comercializarea produselor fabricate.
Fabrica de detergent lichid de haine sub formă de capsule
- Producerea de detergent lichid de haine sub forma de capsule (Ariel);
- Comercializarea produselor fabricate.
Operatorul este incadrat ca obiectiv SEVESO deoarece utilizeaza substante periculoase in
activitatea:
- unitatea economica existenta:
FABRICA DE PRODUSE PENTRU INGRIJIREA PARULUI – cod CAEN declarat rev.
1-2451, 2452 corespunzator cod CAEN nou rev. 2-2041, 2042;
-

unitatea economica proiectata:
FABRICA DE DETERGENTI LICHID SUB FORMA DE CAPSULE – cod CAEN
rev.2:2041.

Tipul de industrie conform Directivei 2012/18/UE Seveso III: Fabricarea substantelor
chimice (nespecificate in alta parte in lista) – C2059.
4. Denumirile comune, generice, ale substantelor chimice periculoase prezente pe
amplasament, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se
principalele lor caracteristici periculoase
Nr
crt
1

Denumirea substantei
periculoase
Materii prime E2

LICHID / SOLID

2

Lichide inflamabile P5c

LICHID

3

Materii prime E1

LICHID / SOLID /
GRANULE / PULBERE
FINA

Stare de agregare

Fraze de pericol
H315 - Iritarea pielii (cat 2)
H317 - Provoaca alergii ale pielii (cat 1B si 2)
H318 - Lezarea ochilor (cat 1 si 2)
H319 - Iritarea ochilor (cat 1 si 2)
H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic (cat 1)
H411 - Toxic pentru mediul acvatic termen lung (cat 2)
H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili (cat 2)
H226 - Lichid şi vapori inflamabili (cat 3)
H304 - Toxic pentru sanatate (cat 2)
H315 - Iritarea pielii (cat 2)
H317 - Provoaca alergii pielii (cat 1)
H319 - Iritarea ochilor (cat 1 si 2)
H400 - Toxic mediu acvatic (cat 1)
H410 - Toxic mediu acvativ termen lung (cat 1)
H290 - Coroziv pentru metale (cat 1)
H302 - Nociv in caz de inghitire (cat 4)
H314 - Provoaca arsuri de piele si ochi (cat 1B)
H315 - Iritarea pielii (cat 2)
H318 - Lezarea ochilor (cat 1, 1B si 2)
H319 - Iritarea ochilor (cat 1)
H373 - Toxicitatea organelor (cat 1A si 2)
H400 - Toxic mediu acvatic (cat 1)
H410 - Toxic mediu acvativ termen lung (cat 1)
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H411 - Toxic pentru mediu acvativ termen lung (cat 2)
4

5

6

16 03 05*: Deseuri
organice cu continut de
substante periculoase
07 06 01*: Deseuri
lichide apoase de
spălare şi soluţii muma

LICHID

Combustibil E1

LICHID

LICHID

H302 - nociv in caz de inghitire
H318 - provoaca leziuni oculare grave
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic
H361 - Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului
H315 - Provoacă iritarea pielii
H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic
H226 - Lichid şi vapori inflamabili (cat 3)
H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii
(cat 1)
H315 - Provoacă iritarea pielii (cat 2)
H332 - Nociv în caz de inhalare (cat 4)
H351 - Susceptibil de a provoca cancer (piele) (cat 2)
H373 - Poate provoca leziuni ale organelor (timus, ficat, măduvă osoasă) in caz
de expunere prelungită sau repetată (cat 2)
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (cat 2)

5. Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interest, daca este
necesar; informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia producerii unui
accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic
In caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, deversari) amplasamentul este dotat pentru
alarmare publica cu sirena electrica. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul
amplasamentului, de catre personal desemnat astfel de situatii.
In acest scop ATENTIE la:
❖ Sunetul sirenei electrice de alarmare publica (ALARMA LA DEZASTRE – 5 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauza de 10 secunde intre ele; INCETAREA ALARMEI – un sunet
continuu, de aceeasi intensitate, cu durata de 2 minute).
❖ Nu vor exista anunturi transmise prin sirena electronica.
❖ Eventuale informatii si mesaje transmise de catre autoritati prin sistemul RO-ALERT.
In plus, operatorul anunta autoritatile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016
(Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova, Agentia de Protectie a Mediului Prahova,
Comisariatul judetean al Garzii de Mediu) institutiile publice cu atributii stabilite in planul de
urgenta externa si operatorii economici invecinati.
Pentru evitarea accidentarii/intoxicarii, persoanele aflate in zona de risc trebuie sa respecte
urmatoarele indicatii:
➢ în caz de incendiu sau explozii:
- Îndepărtați-vă de locul accidentului;
- Nu stați pe direcția deplasării curenților de aer ce poartă cu ei produși de ardere. Dacă este
cazul protejați căile respiratorii ținând în dreptul nasului și gurii o batistă umedă și părăsiți
urgent zona;
- Părăsiți construcția în care vă aflați dacă este afectată de incident. În cazul în care se poate
rămâne în construcție, deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în
care vă aflați;
3

DETERGENTI S.A.
Nr. Reg. Comertului J29/1416/2015, C.U.I. RO 7759807
Sediul Social: Oras Urlati, Str. Mihai Viteazu, Nr.1, Judetul Prahova.
Tel. 0344 229 200; Fax. 0344 229 252

Nr. Inregistrare: 16311 / 31.07.2020

- Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major:
Comunicarea cu populatia din imediata vecinatatea a amplasamentului se face imediat prin
mijloace mass media de catre Departamentul de Relatii cu Publicul; concomitent sunt notificate si
alarmate institutiile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta: ISU „Serban Cantacizino” al
Judetului Prahova, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, Garda de Mediu Prahova, agenti
economici aflati in vecinatate si autoritatile publice locale, respectiv Institutia Prefectului Judetului
Prahova, Consiliul Judetean si Primaria municipiului Urlati.
In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul DETERGENTI SA
personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai
indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii
de urgenta.
In conformitate cu masurile prevazute in Planul de Evacuare in situatii de urgent, Celula de
Urgenta a Detergenti SA, impreuna cu ISU „Serban Cantacizino” al Judetului Prahova,
Inspectoratul de Politie si Jandarmerie vor coordona activitatea pentru gestionarea situatiei create
(dupa caz vor introduce restrictii de circulatie, vor decide/asigura evacuarea etc).
Daca se impune evacuarea personalului, acesta se va deplasa catre locurile de adunare stabilite.
Personalul societatilor prestatoare de servicii precum si persoanele aflate temporar pe
amplasament (vizitatori, elevi, studenti) se vor subordona celulei de urgenta locale şi vor respecta
indicatiile acesteia.
Populatia din imediata vecinatate a obiectivului va fi informata, prin mijloacele mass media,
de catre Departamentul de Relatii cu Publicul / purtatorul de cuvant al obiectivului cu privire la
comportamentul pe care trebuie sa-l adopte.
Prin Planul de Evacuare in situatii de urgenta, si Planul de Protectie si Interventie in situatii de
urgenta civila, agreate si avizate de autoritatile teritoriale competente, se confirma faptul ca
Detergenti SA este responsabila in ceea ce priveste obligatia de a intreprinde masurii interne
adecvate pe amplasament, in caz de accidente majore.
In cazul producerii de accidente/incidente, Detergenti SA va proceda la schimb de informatii
si cooperare atat pe amplasamenul platformei industriale, cat si cu comunitatea locala, operatorii
economici invecinati si autoritatile publice.
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6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea
59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic;
informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate
despre inspecție şi planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016
(cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).

Nr.
crt.
1

Data vizitei
efectuate pe
amplasament
de autorităţile
competente
2-7.07.2020

Autorităţile
participante

Inspectoratul
pentru
Situaţii
de
Urgenţă
Judeţean
Prahova;
Comisariatul Judeţean al
Gărzii Prahova.

Tematica inspecției

-verificarea stadiului implementarii
prevederilor Legii nr. 59/2016, privind
controlul asupra pericolelor de accident
major in care sunt implicate substante
periculoase, privind :
- stadiul realizarii masurilor trasate cu
ocazia controlului anterior;
- informarea publicului;
- verificarea obiectivului;

Notă: Informații detaliate despre inspecție și sinteza raportului de inspectie sub rezerva
dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății, judeţul
Prahova, localitatea Urlati, str. Mihai Viteazu, nr 1 sau prin accesarea următorului link:
https://ro.pg.com/rapoarte-mediu/

Persoane de contact:
❖ Toleapa Marina, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0799.099.035
❖ Popescu Teodor, Responsabil Protecţia mediului, Tel: 0738.951.312
❖ Neacsu Florian, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență, Tel: 0724.061.611
❖ Neacsu Florian, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0724.061.611
7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva
dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016
Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute
la cerere, la sediul societății, judeţul Prahova, localitatea Urlati, str. Mihai Viteazu, nr 1, telefonic
la 0344299200 sau la adresa de e-mail receptieurl@pg.com.
Orice sesizari/solicitari vor fi primite:
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site-ul P&G https://ro.pg.com/ la sectiunea Contact
prin datele de contact din Informarea Publicului: aceasta se poate gasi pe site-ul P&G
https://ro.pg.com/rapoarte-mediu/ sau in arhiva https://ro.pg.com/arhiva-rapoarte-desustenabilitate/

•
•
•
•
•

personal la receptia fabricii Detergenti S.A.
prin e-mail la adresa: receptieurl@pg.com
prin telefon: 0344299200
prin posta la adresa: Judetul Prahova, Urlati, Strada Mihai Viteazu, nr 1, Detergenti S.A.
cautare google: Detergenti SA Urlati, Reclamatii Detergenti SA Urlati, Informarea
publicului Detergenti etc.

Responsabil în domeniul managementului securităţii,
Marina Andreea Toleapa

Reprezentant Legal,
David Philip Harrington
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