Nr. 684 din 14.03.2017

INFORMAREA PUBLICULUI

1. Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului
respectiv
Statie de imbuteliere GPL
S.C. GASPECO L&D S.A. NEGOIESTI
Coordonate:
Latitudine nordica 460 41 min 28 sec;
Longitudine estica 230 21 min 58 sec.
Adresa obiectivului:
Strada Piatra Craiului nr. 24. Com. Brazi,
Sat Negoiesti Judetul Prahova

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.
Statia de imbuteliere GPL Gaspeco Negoiesti, intra sub incidenta Legi 59/2016 privind
controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substantelor periculoase, in
categoria – „Obiectiv cu risc major - Amplasament de nivel Superior“.
Astfel s-au revizuit: Raport de securitate, Planul de urgenta interna si Planul de urgenta
externa, realizat impreuna cu ISU si/sau transmis autoritatilor (Agentia de protectia mediului Prahova
–Secretariatul de risc, Inspectoratul pentru situatii de urgenta Prahova – Serviciul Protectie civila si
garda de Mediu Prahova).
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3. Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul
amplasamentului.
Principalele activitati desfasurate in Statia de Imbuteliere GPL Negoiesti sunt urmatoarele:
-

Aprovizionare GPL prin conducte si cisterne CF;

-

Stocare GPL in recipientele proprii;

-

Incarcarea autocisternelor cu GPL (propan si autogaz) din recipientele proprii sau cisterne CF;

-

Incarcarea buteliilor cu GPL (aragaz si propan) pe fluxul de imbuteliere;

-

Fabricarea de amestecuri GPL (autogaz);

-

Livrare GPL la consumatori;

-

Activitati conexe;

Amplasare si vecinatati
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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
principalele lor caracteristici periculoase.
Substante periculoase prezentate in obiectiv ce ar putea duce la un accident major
Substante utilizate

Caracteristici esentiale

Indicatii de comportare
-

Gaze petroliere lichefiate

Fumatul interzis, se va evita
acumularea incarcarii sarcinilor

Extrem de inflamabile

electrostatice;
-

se va pastra in loc bine ventilat;

Nota: Caracteristicile fizico chimice, toxicologice, eco-toxicologice si identificarea pericolelor, modul
de depozitare si manipulare sunt descrise in „Fisele tehnice de securitate” ale produselor.

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.
Tinand cont de factorii de risc specifici statiei de imbuteliere GPL Gaspeco Negoiesti si de
posibilitatea producerii unor urgente interne sau externe, pentru protectia salariatilor si a populatiei din
vecinatatea obiectivului, cat si a operatorilor economici de pe platforma cat si din vecinatate
functioneaza sistemul de instiintare-alarma pentru alarma in caz de dezastru, cu urmatorul tipuri de
semnal sonor:
ALARMA LA DEZASTRE:
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INCETAREA ALARMEI:

-

un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.

Semnalul sonor declansat local sau la nivelul la nivelul intregii statii genereaza activitati in functie
de tipul urgentei:
-

convocarea celulei de urgenta, centrul operativ cu activitate temporara si comandantul urgentei;

-

punerea in aplicare a procedurilor de anuntare si notificare de catre Celul pentru situatii de urgenta;

-

evacuarea catre locul general de adunare al salariatilor neimplicati in actiunile de interventie;

-

interventia fortelor proprii si a celor specializate venite in sprijin pentru limitarea si inlaturarea
efectelor produse;

-

evacuarea populatiei din zonele vulnerabile de catre fortele specializate;

-

pentru comuna Brazi instiintarea se face telefonic catre primarie;
Dispeceratul pentru situatii de urgenta este punctul de primire a anunturilor in situatii de

urgenta si de asigurare a legaturilor telefonice in cadrul S.C. Gaspeco L&D S.A. Negoiesti.
Dispeceratul pentru situatii de urgenta, monitorizeaza centralele locale ale sistemelor de detectare
semnalizare si alarmare limitare si stingere incendii aflate in cadrul obiectivului, functioneaza sistemul
de alarma-alarmare in caz de dezastru.
Dispeceratul asigura functionalitatea fluxului de informatii cu privire la situatia de urgenta
provenite din surse proprii sau alte surse, catre punctele de comanda.
In cazul producerii unui accident major, rolul avertizarii si informarii populatiei precum si
coordonarea activitatilor imeidiate pentru inlaturarea situatiei de urgenta, evacuarea populatiei din zona
afectata si limitrofa si interventia pentru limitarea consecintelor accidentului, revine autoritatilor
teritoriale competente.
Informatiile corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia
vizata si asupra comportamentului in cazul producerii unui accident major sunt cuprinse in Planul de
alarmare al Inspectoratului pentru situatii de urgenta Prahova. ISU Prahova anunta populatia despre
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eveniment si transmite regulile de comportare prin gigafoane, organizeaza si conduce evacuarea
populatiei.
In caz de accident trebuie sa:
-

va acoperiti caile respiratorii superioare cu o batista si intrati rapid in cladirea cea mai apropiata in
cazul in care sunteti surprins in afara locuintei. Nu ramaneti afara sau intr-un autovehicul pentru a
evita inhalarea produselor toxice;

-

etansati toate golurile de introducere a aerului (usi ferestre), opriti ventilatia pentru a impiedica
intrarea produsului toxic in locuinta;

-

evitati deplasarea pe directia vantului, deplasati-va perpendicular pe directia lui;

-

inchideti toate geamurile la masina opriti instalatia de aer conditionat si acoperitiva gura cu o
batista umeda in cazul in care va gasiti in masina in zonele afectate toxic;

-

ascultati posturile de radio pentru a afla instructiuni de urmat;

-

respectati restrictiile de circulatie si de acces;

-

va indepartati de usi de de ferestre pentru a va proteja de o eventuala explozie exterioara;

-

nu fumati, fara flacara, fara scantei, risc de explozie;

-

nu mergeti la locul accidentului pentru pentru a nu fi in pericol;

-

va spalati in caz de iritatii ale pielii si pe cat posibil, va schimbati de haine in cazul in care ati fost
atins de produs;

-

nu telefonati, lasati liniile libere pentru fortele de interventie.
Pastrativa calmul, serviciile pentru situatii de urgenta vor interveni.

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.
Informatii cu privire la ultima vizita pe amplasament se regasesc in Sinteza Raportului de
Inspectie SEVESO, afisat pe www.gaspeco.ro la rubrica „ i”.
Informatii detaliate cu privire la Inspectiile SEVESO, avand ca subiect prevederile legii
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante
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periculoase, se regasesc pe siteul companiei S.C. Gaspeco L&D S.A. la urmatoarea adresa
www.gaspeco.ro.
Informatii sau reclamatii se pot transmite:
-

telefonic: Catalin Mihai Apostolescu-Director Operatii si Tehnic: 0723.223.274;

-

prin e-mail: catalinmihai.apostolescu@gaspeco.ro;

-

direct pe adresa societatii completand formularul de contact http://www.gaspeco.ro/ro/contact.html

7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva
cerinţelor de la art 22.
Informatii suplimentare (sub rezerva cerintelor de confidentialitate) privind masurile luate de
catre Gaspeco Negoiesti pentru interventiile in situatii de urgenta, pot fi obtinute la urmatoarea adresa a
departamentului:
Comunicare:
-

Catalin Mihai Apostolescu-Director Operatii si Tehnic, tel: 0723.223.274;
e-mail: catalinmihai.apostolescu@gaspeco.ro;

-

Comunicarea cu mass-media se face la sedilul S.C. GASPECO L&D S.A.,- prin coordonator
marketing - 0723.223.251.

PARTEA 2
1. 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.
Sursele de pericol din cadrul statiei de imbuteliere GPL, a S.C. GASPECO L&D S.A. punct de
lucru Negoiesti sunt Rampa CF GPL, Rampa auto GPL, Statie de pompe/parc de rezervoare GPL,
Statie de imbuteliere GPL, zona depozitare butelii.
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Probabilitatea de producere a unui accident posibil o reprezinta:
-

incendiile;

-

exploziile;

-

emisiile de substante periculoase in mediu;

-

avariile.
Riscul de incendiu al societatii se situeaza in domeniul riscurilor acceptabile, deoarece, inca din

faza de proiectare si constructie a instalatiilor s-au luat masuri de diminuare a probabilitatilor de initiere
a incendiului si a nivelului de gravitate a consecintelor.
Cauze ale aparitiei incendiilor pot fi:
-

spargerea garniturilor, flanselor, presetupelor, ventilelor aferente conductelor, vaselor sub presiune
prin care se pot elibera cantitati insemnate de substante inflamabile;

-

agentii termici, rezultati in urma incendiilor actioneaza asupra constructiilor, instalatiilor si
utilizatorilor, putand produce multiple efecte negative (deformatii, reducerea rezistentei,
instabilitate, prabusire, emisii gaze arse, respectiv arsuri, intoxicatii, traumatisme, panica etc.);
Exploziile sunt procese de ardere foarte rapida si violenta a amestecurilor explozive, ce se

produc in fractiuni de secunda, cu degajare de caldura, lumina si generare de presiuni mari, cu efecte
majore asupra constructiilor, anfrastructurilor si instalatiilor din apropiere.
Exploziile se pot datora substantelor cu caracter exploziv vehiculate.
Emisiile de substante periculoase pot aparea datorita producerii unei avarii in cadrul instalatiilor
tehnologice. Pericolul datorat emisiilor de substante periculoase depinde de proprietatile fizico-chimice
si toxicologice ale acestora, de timpul de expunere si de conditiile meteorologice, determinate in
dispersia acestora. Emisiile toxice pun in pericol viata oamenilor, fauna vegetatia.
Avariile sunt evenimente sau incidente care nu genereaza efecte majore asupra sanatatii
populatiei si/sau asupra mediului, dar care au potential sa produca un accident major.
In cadrul S.C. GASPECO L&D S.A. punct de lucru Negoiesti se asigura capacitatea de masuri
tehnic-organizatorice adecvate in cazul accidentelor, dispune de Plan de pregatire pentru situatii de
urgenta si capacitate de raspuns.
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Avariile pot fi tehnologice scapari de gaze ca urmare a unei neetanseitati la etansari mecanice la
pompele aflate in functiune, armaturi ale utilajelor tehnologice, sisteme de descarcare/incarcare.
Razele maxime in care se resimt efectele principalelor scenarii accidentale posibile ce pot avea
loc in cadrul S.C. GASPECO L&D S.A. Negoiesti (Urgenta clasa C - efecte in afara amplasamentului)
sunt urmatoarele:
-

explozia (BLEVE) unui rezervor de propan - 757 m;

-

explozia (BLEVE) unei cisterne CF de propan - 533 m;

-

explozia (BLEVE) a unei cisterne CF de Butan - 446 m;

-

explozia (BLEVE) a unei cisterne auto de propan - 371 m.

2. 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.
Planul de urgenta interna si Raportul de securitate, confirma faptul ca titularul activitatii are
obligatia de a lua masurile interne adecvate pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a
minimiza efectele acestora.
Exista un sistem de management integrat, iar acesta include un sistem al procedurilor si
instructiunilor pentru operarea instalatiilor in conditii de siguranta si pentru executarea in siguranta a
tuturor operatiilor; mentenanta planificata a echipamentelor; instruire organizata a personalului si
instruire speciala pentru siguranta; planificare instruire si simulari pentru cazurile de urgente; un sistem
al masuratorilor si inregistrarilor.
Prin Politica de Prevenire a Accidentelor Majore a S.C. GASPECO L&D S.A. aplicabila
integral si Statiei de imbuteliere GPL Negoiesti managementul îşi ia angajamentul de a proteja mediul
şi de a veghea asupra securităţii şi sănătăţii angajaţilor proprii şi ai contractorilor, clienţilor şi a oricăror
alte persoane care pot fi afectate de activităţile noastre.
Astfel gestionăm Securitatea şi Sănătatea în Muncă, Protecţia Mediului (HSE) precum şi
Prevenirea Accidentelor Majore ca pe orice altă activitate critică şi ne asigurăm că sunt disponibile
resurse suficiente şi competente pentru a îndeplini obiectivul nostru global, acela de a nu afecta
oamenii sau mediul.
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3. 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.
Directorul Tehnic&Operational S.C. GASPECO L&D S.A. este persoana desemnata in cadrul
punctului de lucru Negoiesti, pentru stabilirea legaturilor cu autoritatile responsabile cu planul extern
pentru situatii de urgenta. Dispune alarmarea din timp a autoritatilor responsabile cu combaterea
pericolelor, in situatii de urgenta.
Celula pentru situatii de urgenta este organismul abilitat in managementul situatiilor de urgenta,
situatii care ar fi posibil sa se produca in cadrul Gaspeco Negoiesti.
Presedintele Celulei pentru situatii de urgenta - Directorul Tehnic&Operational;
-

informeaza comitetul local pentru situatii de urgenta al comunei Brazi si comitetul judetean pentru
situatii de urgenta cu privire la starile potential generatoare de sitatii de urgenta si iminenta
producerii acestora;

-

evalueaza si coordoneaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul Gaspeco, stabileste masuri si
actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmareste indeplinirea lor;

-

centralizeaza si transmite la centrul operational, din cadrul Comitetului Judetean pentru situatii de
urgenta, date si informatii privind aparitia si evolutia situatiilor de urgenta;

-

asigura transmiterea operativa a deciziilor si mentinerea legaturilor cu serviciile proprii si fortele
externe care intervin in acest scop, conform planurilor de cooperare;

-

asigura indeplinirea altor atributii sau sarcini in vederea implementarii cerintelor legale aplicabile
sau a cerintelor organismelor abilitate;

-

stabileste stributiile membrilor privind modul de interventie tehnologica si modul cum este
asigurata interfata cu fortele externe si autoritatile in domeniu.
Daca in cazul unui accident major cu efecte grave, in urma evaluarii se constata ca situatia de

urgenta produsa depaseste capacitatea de interventie proprie, celula pentru situatii de urgenta solicita
sprijin extern.
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La sosirea fortelor Inspectoratului pentru situatii de urgenta se pun la dispozitie toate datele
disponibile referitoare la desfasurarea evenimentului si a masurilor tehnic-organizatorice interprinse si
incepe colaborarea cu acestea. Fortele de conducere ale ISU preiau conducerea interventiei.
Semnalele de alarmare pe teritoriul comunei Brazi se introduc prin sistemul centralizat la
ordinul prefectului sau primarului, din punctul de comanda operativ al comunei Brazi.
Alarmarea zonelor neacoperite de sirenele de alarmare se executa cu statii de amlificare
instalate pe autovehiculele protectiei civile, politiei, jandarmeriei, prin aceleasi mijloace transmitanduse norme de comportare catre populatie.

4. 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.
Nu este cazul.
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