
1. Numele si adresa amplasamentului  

 SC ARAMIS INVEST S.R.L. Baia Mare, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Speranţei, 

nr. 3-5, judeţul Maramureş, telefon/fax: 0262/220777.Este unul din cele mai majore nume 

Europene în domeniul mobilierului tapițat și producției de saltele, a pieselor debitate din 

spumă poliuretanică flexibilă, pernelor pentru mobilier tapiţat şi de grădină. 

Locația  amplasamentului : Baia Mare str. Speranţei, nr. 5, judeţul Maramureş. 

2. Confirmarea faptului ca raportul de securitate a fost inaintat autorității competente  

 

3. Explicarea activitatilor desfașurate in cadrul amplasamentului  

Principalele activități ce se desfășoara in cadrul  SC ARAMIS INVEST S.R.L.sunt , dupa 

cum urmează: 

I. Productia spumelor poliuretanice flexibile ( activitate ce intra sub incidența Directivei 
SEVESO) 

II. Fabricarea  saltelelor şi a pieselor debitate din spumă poliuretanică flexibilă, a 
pernelor pentru mobilier tapiţat şi de grădină . 

III. Fabricarea mobilierului tapiţat. 

IV. Activităţi auxiliare. 



 

Produsele finite rezultate din activitatea ARAMIS INVEST SRL sunt după cum urmează: 

1. blocuri din spumă poliuretanică flexibilă (corpuri de formă paralelipipedică cu 
dimensiunile de 1-2,4 x 2-2,2 x 1,1-1,2 m, aşa numitele „blocuri scurte”). Blocurile pot 
fi constituite din spumă poliuretanică de diferite calităţi , acestea fiind debitate in 
funcție de destinatie, in repere sau blocuri scurte 

2. saltele pentru mobilier de gradină; 

3. saltele cu arcuri și saltele din burete; 

4. mobilier tapiţat. 
 

4. Substantele periculoase relevante prezente pe amplasament  

Substanța periculoasa care pune amplasamentul sub incidența Directivei SEVESO este 

toluen diizocianatul (TDI) , substanță utilizată la fabricarea spumelor poliuretanice flexibile .  

Denumirile comerciale ( in funcție de furnizor)  sub care firma achizitioneaza aceasta 

substanță sunt: Desmodur T80 și Ongronat 1080.  

Principalele caracteristici periculoase cu frazele de pericol aferente sunt urmatoarele: 

 Iritarea pielii Categoria 2 (H315) 

 Sensibilizare a pielii Categoria 1 ( H 317) 

 Iritarea ochilor .Categoria 2 (H 319) 

 Toxicitate acuta ,Inhalativ , Categoria 1 (H330) 

 Sensibilitate a cailor respiratorii , Categoria 1 (H 334) 

 Toxicitate asupra unui organ tinta specific( o singura expunere) Categoria 3 (H335) 

 Cancerogenicitate  Catergoria 2 ( H 351) 

 Periculos cronic pentru mediul acvatic . Categoria 3 ( H412) 
 

  



5 Informații generale cu privire la modul de informare a publicului interesat  

Firma  desfășoara activitǎţi de conştientizare şi instruire a vecinǎtǎţilor SC  ARAMIS  

INVEST  SRL . conform diagramei zonelor  de siguranţǎ., dupa cum urmează : 

A.  Modul  de  înştiinţare  şi  alarmare : 

 

 În caz de accident major se va declanşa sirena de alarmare a societăţii prin  semnalul 

"Alarmă  la  dezastre" durata semnalului fiind de 2 minute - 5 sunete a câte 16 secunde 

fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele 

B. Modul de comportare  

 
    La recepţionarea  semnalului  se va   acţiona  astfel :    

- izolaţi-vă în încăperi ale căror geamuri şi uşi sunt închise ermetic ; 

- nu  părăsiţi încăperile în care v-aţi adăpostit (izolat) numai la recepţionarea 

semnalului    " Incetarea   alarmei" ce constă dintr-un  sunet continuu de aceeaşi 

intensitate cu durata de 2 minute sau la recepţionarea comunicatelor transmise de 

personalul responsabil cu gestionarea evenimentului ; 

- când adăpostirea nu este posibilă , puneţi batista  umezită pe căile respiratorii şi 

respiraţi prin aceasta , cât mai aproape de sol ; 

- depărtaţi-vă de zona respectivă pe direcţia perpendiculară de bătaie a vântului ; 

- actionaţi cu calm ; 

- ajutaţi pe cei panicaţi să depăşească acest moment ; 

- respectaţi instrucţiunile şi recomandările personalului responsabil cu gestionarea 

evenimentului  ; 

 

 În cazul unui accident major pe amplasament, ARAMIS  INVEST S.R.L  desfăşoară    

      activităţi prevăzute în Planul de Urgenţă Intern şi acţionează pentru   limitarea şi  

      înlăturarea efectelor acestuia. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 Ultima vizita efectuată  pe amplasament   

 



7  Detalii  privind  sursele  de  unde  se  pot  obţine   mai  multe  infromaţii 

 

                           La cerere , sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate  vor  fi puse la 

dispoziţie  documentele complete la sediul  societăţii în zilele de  joi , în prima şi a treia 

saptămână din lună între orele 10ºº-14ºº. 

 


