
 

 
 

 

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. SC OSCAR DOWNSTREAM SRL - Sediul social: Localitatea Magurele, Oras Magurele, Str. 

ATOMISTILOR, Nr.14, Judet Ilfov, Tel: 0213182624; Fax: 0213182625; e-mail: office@oscars.ro; 

website: www.oscars.ro 

1.2. Adresa completă a amplasamentului (sat Zadareni, comuna Zadareni, FN, jud. Arad: 46°07'50.4"N 

21°13'24.7"E, Iustin Stanca – Sef Depozit/Responsabil SMS;  tel 0737003480;) 
 

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. 

Oscar Downstream SRL – punct de lucru Zadareni 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 Arad respectiv ISUJ Arad următoarele documente: 

Notificarea de activitate înregistrată la SRAPM cu nr. 2892/27.03.2017. 

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase înregistrat 

la SRAPM cu nr. 2892/27.03.2017. 

  

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului 
 

- SC OSCAR DOWNSTREAM SRL – Punct de lucru Zadareni   ”Depozit de carburanti” in Zadareni, FN, jud. Arad, 

conform Certificat Constatator, desfasoara urmatoarele activitati: 

 Activitatea principala 

4671: Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazosi si al produselor derivate  

 Alte activitati conexe 

5210: Depozitari 

5224: Manipulari 

4941; Transporturi rutiere de marfuri . 

 

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece : 

- deține un depozit de carburanti ,Cod CAEN CL007/SPIRS,  in care sunt depozitate si manipulate 

substanțe periculoase în activitatea principala, respectiv Comert cu ridicata al combustibililor solizi, 

lichizi, gazosi si al produselor derivate, precum si in activitatile conexe. 
 

Nr. și data întocmirii 

documentului:  

mailto:office@oscars.ro
file:///C:/Users/mircea.cristescu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LCSJ35OE/Mediu%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EJK0GE8D/www.oscars.ro


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. 

Substanțe 

utilizate 

Starea de 

agregare 

Fraze de pericol/Categoria de pericol 

 Motorină lichid -H226:Lichid si vapori inflamabili 

-H304:Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere 

in caile respiratorii 

-H351:Susceptibil de-a provoca cancer 

-H332:Nociv in caz de inhalare 

-H315:Provoaca iritarea pielii 

-H373:Poate provoca leziuni ale organelor in caz de 

expunere prelungita sau repetata 

-H411:Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga 

durata 

2 Benzina lichid -H224: Lichid si vapori extrem de inflamabili; 

-H304:Poate fi mortal in caz de inghitire si patrundere in 

caile respiratorii 

-H315:Provoaca iritarea pielii 

-H336:Poate provoca somnolenta sau ameteala 

-H340:Poate provoca anomalii genetice 

-H350:Poate provoca cancer 

-H361f:Susceptibil de a dauna fertilitatii. Susceptibil de a 

dauna fatului 

-H411Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga 

durata 

3 Aditivi lichid -H332:Nociv in caz de inhalare 

-H319:Provoaca o iritarea grava a ochilor 

-H351:Susceptibil de-a provoca cancer 

-H336:Poate provoca somnolenta sau ameteala 

-H304:Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere 

in caile respiratorii 

-H411:Toxic pentru viata acvatica avand efecte de lunga 

durata 

 

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.) Depozitul de Carburanti  este 

dotat pentru alarmare publică cu sirene electrice automate .  Aceste dispozitive sunt  activate din interiorul 

amplasamentului  AUTOMAT, sau de  către personal numit/desemnat la anumite exercitii si verificari  pentru 

astfel de situații.  

 

 



  În acest scop ATENȚIE LA:  

Depozitul este dotat cu semnalizare acustica pentru avertizare in cazul producerii unui accident. 

Comunicarea inclusiv informarea publica pentru locuitorii din zonele potential afectate  se face si 

telefonic  de catre  personalul societatii desemnat cu atributii in acest sens 

 Depozitul este dotat cu semnalizare acustica pentru avertizare in cazul producerii unui 

accident. 

 Comunicarea inclusiv informarea publica pentru locuitorii din zonele potential afectate  se 

face si telefonic  de catre  personalul societatii desemnat cu atributii in acest sens. 

 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 al judetului Arad, Agenţia de Protecţie a Mediului Arad, 

Comisariatul judeţean al Gărzii de Mediu Arad, 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 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

  Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităţilor competente, autorităţile 

participante, tipul controlului şi locul în care se pot obține informații mai detaliate. 

 

  Exemplu  

 

Nr. 

crt. 

Data vizitei 

efectuate pe 

amplasament de 

autorităţile 

competente 

Autorităţile participante Tematica inspecției 

1 27.06.2019 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

Judeţean Arad; Comisariatul Judeţean al 

Gărzii de Mediu Arad; Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Arad. 

- Verificarea sistemelor 

tehnologice, organizatorice 

si manageriale ale 

obiectivului. 

- Exercitiu de evaluare al 

Sistemului de management 

al Securitatii; antrenarea 

structurilor si fortelor 

constituite sa actioneze in 

Situatii de Urgenta. 

 

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 din Bucuresti, str. Mihai Eminescu 108-112, 

cladire Eminescu Office, etaj 6 sau prin accesarea următorului link: https://www.oscars.ro/images/info-

mediu/Informatii-cf-Legii-59-aprilie-2020-Zadareni.pdf  

 

Persoane de contact:  

 Cristescu Mircea, Șef Protecţia mediului /Expert conformitate - Tel: 0729.980.325. 

 Iustin Stanca, Responsabil pentru managementul securității- Tel: 0737.003.480; 

 Tecla Marin, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0735035015. 

 Popacea Valentin, Inspector de Protecţie Civilă - Tel: 0723544137 

https://www.oscars.ro/images/info-mediu/Informatii-cf-Legii-59-aprilie-2020-Zadareni.pdf
https://www.oscars.ro/images/info-mediu/Informatii-cf-Legii-59-aprilie-2020-Zadareni.pdf


 

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,  localitatea Bucuresti,sector 2 , Str Mihai Eminescu,nr108-112, Etajul 6. 

Persoane de contact:  

 Cristescu Mircea, Șef Protecţia mediului /Expert conformitate - Tel: 0729.980.325. 

 Iustin Stanca, Responsabil pentru managementul securității- Tel: 0737.003.480; 

 Tecla Marin, Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență – Tel: 0735035015. 

și la sediul :  SRAPM  Arad: tel +40- 257/280996, email office[@]apmar.anpm.ro 

CJ-GNM Arad : tel. +40-257/280815; email:cjarad@gnm.ro 

ISUJ Arad : tel +40 257 - 251212,e-mail protciv@artelecom.net 


