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INFORMAŢII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE Şl COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT
Depozitul de Inmagazinare Gaze Naturale Bilciuresti
PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:
1. Numele titularului activităţii şi adresa amplasamentului:
1.1. SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, Depozit Bilciuresti
1.2. corn. Cojasca, jud. Dambovita, cod postai: 137115, coordonate de localizare a amplasamentului
latitudine: 44,690659 grade - longitudine: 26,783666 grade, telefon: 0749 333510.
2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor
administrative de implementare a Legii 59/2016 şi că Notificarea prevăzută la art. 7 şi Politica de Prevenire
a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au
fost înaintate autorităţii competente.
2.1.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Dambovita, SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL,
Depozitul Bilciuresti se incadreaza in categoria amplasamentelor de nivel superior ca urmare a
prezenţei pe locaţie a substanţelor periculoase în cantităţi mai mari decât cele relevante, conform
prevederilor Legii nr.59/2016.

în conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate şi înaintate către Secretariatul
de Risc al Agenţei pentru Protecţia Mediului Dambovita, respectiv ISU Dambovita, următoarele documente:
Notificarea de activitate cu nr. 250 din 03.04.2018;
Politica de Prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cu nr. 372
din 05.04.2018;
Raportul de securitate cu nr. 7784 din 09.07.2019, înregistrat la SRAPM Dambovita cu nr. 11085 din
10.07.2019;
Planul de Urgenţă Internă nr. 7726 din 08.07.2019, înregistrat la ISU Dambovita cu nr. F.N. din
10.07.2019;
3. Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului
Domeniul de activitate al societăţii SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz
Ploieşti SRL îl reprezintă, în principal:
depozitarea gazelor naturale în subteran prin intermediul sondelor de gaze naturale Cod CAEN 0910 - Activitati de servicii anexe extracţiei petrolului brut si gazelor naturale.
Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece:
utilizează substanţe periculoase în activitatea, cod CAEN 0910 / SPIRS 10. Depozitarea
combustibililor (inclusiv incalzirea, vanzarea cu amănuntul etc.), pentru activitatea de baza.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile
generice sau categoria generală de pericol a substanţelor şi a amestecurilor implicate din amplasament care
ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.
Nr.

Substanţe

Starea de

Crt.

utilizate

agregare

1

Gaze naturale

gazoasa

Fraze de pericol/Categoria de pericol
H220 - gaz extrem de inflamabil;
H280 - conţine gaz sub presiune, pericol de explozie in caz
de încălzire.

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar;
informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia producerii unui accident major sau indicarea
locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic.
în caz de accident major, incendiu, explozie, amplasamentul este dotat pentru alarmare publică cu
sirenă-hupa electrică. Aceste dispozitive pot fi activate din interiorul amplasamentului, de către personalul de
serviciu sau prin sistem automat, al centralei de detecţie, pentru astfel de situaţii.
în acest scop ATENŢIE LA:

*> Sunetul sirenei electrice de alarmare publică (ALARMĂ LA DEZASTRE - 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; ÎNCETAREA ALARMEI - Un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 2 minute.);
❖ Anunţurile transmise prin sirena electronică şi megafon;
❖ Eventuale informaţii şi mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorităţi Mesaje de
alarmă transmise prin telefon,radio.
în plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dambovita, Agenţia de Protecţie a Mediului Dambovita,
Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Dambovita, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de
urgenţă externă şi operatorii economici învecinaţi.
Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte
următoarele indicaţii:
în caz de incendiu sau explozii:
S îndepărtaţi-vă de locul accidentului;
S

Nu staţi pe direcţia deplasării curenţilor de aer ce poartă cu ei produşi de ardere. Dacă este
cazul protejaţi căile respiratorii ţinând în dreptul nasului şi gurii o batistă umedă şi părăsiţi
urgent zona;

S

Părăsiţi construcţia în care vă aflaţi dacă este afectată de incident. în cazul în care se poate
rămâne în construcţie, deconectaţi aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spaţiul în
care vă aflaţi;

^ Ajutaţi, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele în vârstă.

Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi accesate
electronic şi pe site-ul societăţii noastre la următorul link:
https://www.depogazploiesti.rO/download_file/133/0

Reflexe care salvează

]E

3

b

radio pentru a
cunoaşte instrucţiunile
de urmat

Nu vă duceţi la şcoală să
vă luaţi copii: şcoala se
ocupă de ei

Utilizarea flăcării şi fumatul
sunt interzise

Nu telefonaţi:
lăsaţi liniile libere
pentru forţele de
intervenţie

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 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 din Legea 59/2016 (cerinţe de confidenţialitate stabilite potrivit legii).
Specificaţi data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile
participante, tipul controlului şi locul în care se pot obţine informaţii mai detaliate.

Data vizitei
efectuate pe
Nr.
crt.

amplasament de

Autorităţile participante

Tematica inspecţiei

autorităţile
competente

1

30.05.2019

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Verificarea

Inspecţie

Dambovita;

respectare a prevederilor Legii

SEVESO III

Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu

nr. 59/2016, privind controlul

Dambovita;

asupra pericolelor de accident

Agenţia

pentru

Protecţia

Mediului

Dambovita.

modului

de

major in care sunt implicate
substanţe periculoase.
Verificarea

modului

de

informare a publicului.
Evaluarea planului de urgenta
interna actualizat transmis către
ISU Bucuresti-llfov.
Notă: Informaţii detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22 din
Legea nr.59/2016, pot fi obţinute la cerere, la sediul societăţii, judeţul Prahova, localitatea Ploieşti, str.
Gh. G. Cantacuzino,nr. 184, telefon: 0374 403800.
Persoane de contact:
> ing. Matei Cristian, Responsabil pentru managementul securităţii, Secţia de inmagazinare sud,

Bilciuresti, telefon: 0749 333 510
> ing. Roşu Marin, sef Serviciu Protecţia Mediului, Responsabil Protecţia mediului, telefon: 0749 333 060
> ing. Constantin Sorin, expert tehnic Compartiment Situaţii de Urgenta, telefon: 0749 333 234
> Petcu Radu, Inspector de Protecţie Civilă, telefon: 0749 333 635

7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva dispoziţiilor art.22
din Legea 59/2016
Informaţii mai detaliate, sub rezerva dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 59/2016, pot fi obţinute la cerere, la
sediul societăţii SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, judeţul
Prahova, localitatea Ploieşti, str. Gh. G. Cantacuzino, nr. 184, telefon: 0374 403800.
Persoane de contact:
> ing. Matei Cristian, Responsabil pentru managementul securităţii, Secţia de inmagazinare sud,
Bilciuresti, telefon: 0749 333 510
> ing. Roşu Marin, sef Serviciu Protecţia Mediului, Responsabil Protecţia mediului, telefon: 0749 333 060
> ing. Constantin Sorin, expert tehnic Compartiment Situaţii de Urgenta, telefon: 0749 333 234
> Petcu Radu, Inspector de Protecţie Civilă, telefon: 0749 333 635
şi la sediul:

SRAPM Dambovita: tel. 0245 213959, email: office@apmdb.anpm.ro
Q-GNM Dambovita: tel. 0345 401011, e-mail: cjdambovita@gnm.ro
ISU Dambovita: telefon: 0245 611212, e-mail: contact@isudb.ro

PARTEA 2
1. Informaţii generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, 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.
Pe amplasamentul SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL,
Depozit Bilciuresti, pot avea loc următoarele tipuri de accidente:
explozii ale norilor de vapori inflamabili în spaţiu deschis (UVCE) sau închis parţial ori total (CVE) la
nivelul utilajelor care conţin produse inflamabile: gaz de natural;
incendiu jet fire la traseele de fluide inflamabile gaz natural;
dispersie toxică la instalaţii.
Accidentul poate afecta atât personalul de exploatare cât populaţia din zonele adiacente instalaţiei
industriale, mediul înconjurător şi bunurile materiale.
Persoanele pot fi expuse la:
❖ intoxicări cu substanţe chimice sau produşi de ardere;
❖ ardere sub efectul direct al flăcării sau radiaţiei termice a acesteia;
❖ lovire datorată suflului exploziei sau prăbuşirii elementelor de construcţie sau echipamentelor
tehnologice.
Impactul asupra mediului constă în:
poluare aer cu substanţa gaz natural.
Zonele în care se pot manifesta consecinţele unui accident major, numite zone de impact.
Pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor accidentelor în care sunt implicate substanţe periculoase, la
nivelul amplasamentului sunt implementate o serie de măsuri tehnice şi organizatorice dintre care
menţionăm:
utilizarea BAT/BREF, standarde ISO 9001/14001/18001;
selecţionarea şi pregătirea riguroasa a personalului de pe amplasament, prin cursuri de formare
periodice;
o data la doua luni se fac exerciţii de răspuns la accidente în care sunt testate diferite scenarii de
accidente;
există întocmit şi este permanent actualizat PUI;
audit de specialitate anual din exteriorul amplasamentului;

sisteme automate de stingere incendii sau de detecţie, în caz de scăpări accidentale.
Probabilitatea de apariţie a accidentului este foarte mică, fiind posibil să nu apară niciodată pe întrega
durata de funcţionare a unei instalaţii, a unui utilaj, dar nu este neglijabilă.
2. Confirmarea faptului că titularul activităţii (operatorul) are obligaţia de a întreprinde măsuri adecvate pe
amplasament, în special menţinerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgenţă, pentru a acţiona
în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora.
SNGN Romgaz SA, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploieşti SRL, confirmă că a luat toate
măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în cadrul amplasamentului, atât pentru operarea în siguranţă
a instalaţiilor, prin utilizarea normelor şi standardelor internaţionale, BAT / BREF, auditare periodică,
pregătire teoretică şi practică atât pe amplasament, cât şi în afara acestuia, împreună cu autorităţile cu
sarcini de răspuns în caz de accident major, pentru a acţiona în situaţia accidentelor majore şi pentru a
minimiza efectele acestora. în acest sens a fost întocmit Planul de Urgenţă Internă în conformitate cu
cerinţele Legii 59/2016 şi OMAI 156/2017. în cadrul acestuia sunt stabilite măsuri concrete care se iau în
toate situaţiile de accidente identificate prin analiza sistematică de risc în cadrul Raportului de Securitate,
atât la nivelul instalaţiilor afectate, cât şi la nivelul conducerii amplasamentului. în plus sunt stabilite
protocoale şi proceduri de alertare a tuturor forţelor de intervenţie din interiorul şi exteriorul
amplasamentului. Pentru obţinerea de informaţii cu privire la documentele de mai sus, publicul interesat
se poate adresa persoanelor de contact:
> ing. Matei Cristian, Responsabil pentru managementul securităţii, Secţia de înmagazinare sud,
Bilciureşti, telefon: 0749 333 510
> ing. Roşu Marin, Responsabil Protecţia mediului, telefon: 0749 333 060

> ing. Constantin Sorin, expert tehnic Compartiment Situaţii de Urgenta, telefon: 0749 333 234
> Petcu Radu, Inspector de Protecţie Civilă, telefon: 0749 333 635
3. Informaţii corespunzătoare din planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara
amplasamentului, în urma unui accident.
Informaţii cu privire la planul de urgenţă externă se regăsesc pe site-ul ISUJ Dâmboviţa la următorul link:
https://isudb.ro/seveso/IP_PUE_SNGN-Romgaz_Bilciuresti.pdf
Compartiment Situaţii de Urgenta,
ing. Constantin Sorin

