Nr. și data întocmirii
documentului:
INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN
EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT
PARTEA 1
Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii 59/2016:
1. Numele titularului activității şi adresa amplasamentului:
1.1. OMV PETROM SA, Membru OMV Group, operator in instalatii/prestator de servicii EXPERT
PETROLEUM
1.2. Statie de colectare, separare si distributie a titeiului Satchinez, comuna Satchinez, Sat Satchinez,
jud Timis, cod postal 307366, telefon: - ; fax: - ; email: depozit.sk@expertpetroleum.com;
coordonate geografice in sistemul de proiectie nationala Stereo:

Coordonatele geografice ale amplasamentului in sistem GPS:

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor
administrative de implementare a Legii 59/2016 și 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 autorității competente.
Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, S.C.
OMV Petrom SA – Statie de colectare, separare si distributie a titeiului Satchinez este un amplasament de
nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari
decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul
de Risc al Agenței pentru Protecția Mediului (judeţul), respectiv ISUJ Timis următoarele documente:
Notificarea de activitate cu nr. 2863/14.10.2019, înregistrată la SRAPM cu nr.3824/15.10.2019.
Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoasecu
Ed.VI/01.02.2020, înregistrat la SRAPM cu nr. 931RP/24.02.2020;
În plus, operatorul face parte din Grupul Petrom.
3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societății SC OMV Petrom SA îl reprezintă, în principal:
- Extractia petrolului brut – cod CAEN 0610
Activitatea principală desfăşurată în cadrul amplasamentului Statie de colectare, separare si distributie a
titeiului Satchinez si in care sunt implicate substantele periculoase este cea de colectare a fluidelor de
sondă colectate din cele 3 sectoare de producţie, separarea acestora, urmata de depozitarea si apoi
livrarea ţiţeiului la beneficiar.
Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO:
Statie de colectare, separare si distributie a titeiului Satchinez este clasificată ca obiectiv cu nivel de
risc inferior conform legii 59/2016 pe amplasament fiind prezente substanţe periculoase in cantitati
egale sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute in Anexa 1 părţile 1 si 2.
4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile
generice sau categoria generală de pericol a substanțelor şi a amestecurilor implicate din amplasament
care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici
periculoase.
Nr.
Crt.
1

Substanțe
utilizate
Petrol brut(titei)

Starea de
agregare
Lichida

Fraze de pericol/Categoria de pericol
- H 226 - Lichid şi vapori inflamabili.
-H 304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de
pătrundere în căile respiratorii.
-H 319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor
-H 336 - Poate provoca somnolență sau oboseală
-H 350 - Poate provoca cancer.
-H 373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de
expunere relungită sau repetată in contact cu pielea si
prin inghitire
-H 413 - Poate provoca efecte nocive pe termen lung
asupra mediului acvatic.
-EUH 066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea
sau crăparea pielii

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar;
informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea
locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

În caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) amplasamentul este dotată
pentru alarmare publică cu sirenă electrică. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului,
de către personal numit/desemnat pentru astfel de situații.
În acest scop ATENȚIE 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.);
 Anunțurile transmise prin sirena electrica (modelul anunțului se regăsește în anexa nr. 1);

 Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de
alarmă transmise prin telefon,radio.

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016
(Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banatul al Judetului Timis, Agenţia de Protecţie a Mediului
Timis, Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu, instituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de
urgenţă internă şi operatorii economici învecinaţi.
Pentru evitarea accidentării/ intoxicării, persoanele aflate în zona de risc trebuie să respecte
următoarele indicații:
a) în caz de emisii majore (dispersii toxice):
 Îndepărtați-vă de locul accidentului;
 Nu stați în aer liber pentru a evita inhalarea de substanță toxică;
 Adăpostiți-vă urgent în interiorul unei clădiri;
 Închideți urgent ferestrele și ușile;
 Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă;
 Deconectați aparatele de climatizare sau ventilatoarele din spațiul în care vă aflați sau
autoturism;
 Țineți în dreptul nasului și gurii o batistă umedă;
 În cazul problemelor de sănătate apărute ulterior consultați medicul.
b) 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;
 Ajutați, dacă este cazul, copiii, persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.
Informaţiile adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major pot fi gasite la
sediul Statie de colectare, separare si distributie a titeiului Satchinez, la sediul OMV Petrom si sediul
Expert Petroleum.

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
27-28.05.2019

Autorităţile participante

Tematica inspecției

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Banat al Judetului Timis; Garda nationala
de mediu, Serviciul comisariatului
judetean Timis

-respectarea prevederilor legale
cu privire la controlul asupra
pericolelor de accidente majore
in care sunt implicate substante
periculoase
-modul de elaborare, aprobare
si aplicare a documentelor si
evidentelor specifice privind
apararea impotriva incendiilor si
protectiei civile
-modul de intocmire a planului
de evacuare in situatii de
urgenta, daca acesta este
cunoscut si aplicat de actre
personal, prin executarea unui
exercitiu pe timpul controlului
-incadrarea cu personal a
structurilor cu atributii privind
apararea impotriva incendiilor si
protectiei civile
-organizarea
incadrarea
si
dotarea conform cerintelor de
performanta a serviciului privat
pentru situatii de urgenta si
evaluarea anuala a activitatii
serviciului
privat
conform
Ordinului Prefectului Jud.Timis
-organizarea
activitatii
de
aparate impotriva incendiilor si
protectiei civile la operatorii
economici/institutiile carora au
fost transferate dreptul de
folosinta
asupra
unor
constructii/instalatii, sau cele cu
care exista incheiate contracte

de antrepriza

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din
Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății OMV Petrom, judeţul Timis, localitatea
Timisoara,str. Coriolan Brediceanu,nr. C Building, P.5. Room, si la sediul Expert Petroleum, judeţul Timis,
localitatea Timisoara,str. Coriolan Brediceanu,nr. C Building, M.
Persoana de contact din cadrul OMV Petrom:
 Ilie Iulian, Senior Expert PEC, Tel: 0720555058
Persoane de contact din cadrul Expert Petroleum:
 Podobea Cornel, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0756133901
 Furdui Amalia, Responsabil Protecţia mediului - Tel: 0742121322
 Podobea Cornel, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0756133901
 Podobea Cornel, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0756133901
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 secundar al societății OMV Petrom SA, judeţul Timis, localitatea Timisoara, Coriolan Brediceanu,nr.
C Building, P.5. Room si la sediul Expert Petroleum, judeţul Timis, localitatea Timisoara,str. Coriolan
Brediceanu,nr. C Building, M.
Persoana de contact din cadrul OMV Petrom:
 Ilie Iulian, Senior Expert PEC, Tel: 0720555058
Persoane de contact din cadrul Expert Petroleum:
 Podobea Cornel, Responsabil pentru managementul securității, Tel: 0756133901
 Furdui Amalia, Responsabil Protecţia mediului - Tel: 0742121322
 Podobea Cornel, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0756133901
 Podobea Cornel, Inspector de Protecţie Civilă, Tel: 0756133901
și la sediul : SRAPM: tel 0256491845, email office@apmtm.anpm.ro:
CJ-GNM: tel. 0256293587; e-mail: cjtimis@gnm.ro;
ISU Banat al Judetului Timis: tel
0256434870 ,e-mail: isu.timis@gmail.com;
office@isutimis.ro.

PARTEA 2
Pentru amplasamentele de nivel superior, în plus faţă de informaţiile menţionate în partea 1 :
1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accidente majore, inclusiv cu privire la efectele lor
potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului și detalii succinte privind principalele tipuri de
scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora.
N/A

2. Confirmarea faptului că titularul activității (operatorul) are obligația de a întreprinde măsuri adecvate pe
amplasament, în special menținerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgență, pentru a
acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.
N/A

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență intern 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 instrucțiunile și de a se răspunde la toate
solicitările din partea serviciilor de intervenție în caz de urgență în timpul unui accident.
N/A

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
Convenția Comisiei Economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa privind efectele
transfrontaliere ale accidentelor industriale.
N/A

Anexa 1

