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TDR ENERGY- Punct de lucru Campina, Calea Doftanei, nr. 15   

 
Nr. si data intocmirii Documentului 

    
5142/TDR/14.05.2021 

Editia 1, rev. 2 

 

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND 
MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL 

ÎN CAZ DE ACCIDENT 
 
1. Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului 

1.1  TDR ENERGY S.R.L. 

TDR ENERGY SRL - Punct de lucru Campina, Calea Doftanei, nr. 15   

Adresa completa a amplasamentului: Fosta platforma industriala RAFINARIA STEAUA 

ROMANA din Muncipiul Campina, str. Calea Doftanei, nr. 15, Judet Prahova 

- Coordonate geografice amplasament: N 45°07'43.27"; E 25°44'00.39" 

- Coordonate Stereo amplasament: X: 403477.168; Y: 557808.503. 

 
2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau 

dispozitiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 si ca Notificarea 
activitatii prevazuta la art.7 au fost inaintate autoritatii competente 

 
Rafinaria Steaua Romana – Campina a fost scoasa din functiune in noiembrie 2019 ca urmare 

a expirarii valabilitatii autorizatiei de mediu, amplasamentul fostei platforme industriale fiind 

incadrat la momentul preluarii de catre TDR ENERGY S.R.L. ca amplasament de nivel 

inferior, datorita cantitatilor de produse petroliere, stocuri existente in parcul de rezervoare al 

fostei rafinarii.  

Ca urmare a perioadei mari de depozitare, in 2009 fiind sistata activitatea rafinariei, cea mai 

mare parte din materiile prime stocate s-au depreciat schimbandu-si in mod semnificativ natura 

si forma fizica a substantelor periculoase stocate de cca.12 ani. 

Datorita acestor modificari si ca urmare a masurii prevazute prin RAPORTUL DE INSPECŢIE 

SEVESO nr.1/14.04.2021, operatorul economic, TDR Energy Srl si a actualizat in mai 2021 

Notificarea activitatii in conformitate cu prevederile Ordinului 1175/39/2020 privind aprobarea 

Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore 

în care sunt implicate substanțe periculoase. Pe baza evaluarii actualizate si a calcului de 

incadrare realizat pentru produsele nominalizate de pe amplasamentul fostei Rafinarii Steaua 

Romana, Punctul de lucru: TDR ENERGY S.R.L. din str. Calea Doftanei, nr. 15, Muncipiul 

Campina, Judet Prahova, a rezultat ca amplasamentul nu se mai încadrează sub incidenţa 

Legii nr. 59/2016. 
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3. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau activitatilor desfasurate in cadrul 
amplasamentului 
 
Amplasament existent fara activitate. 

In cadrul amplasamentului nu se mai desfasoara activitate de productie din noiembrie 2019 

cand activitatea a fost sistata o data cu incetarea valabilitatii Autorizatiei de mediu nr.PH-

442/15.09.2009. 

TDR ENERGY S.R.L. nu are intentia de a mai desfasura activitati industriale pe amplasamentul 

fostei Rafinarii Steaua Romana. Utilizarea viitoare considerata in scopul evaluarii este aceea de 

teren liber, amenajat si parcelat, pregatit pentru dezvoltari imobiliare viitoare. In februarie 2021 

s-a declansat procedura de faliment iar activitatile in prezent sunt: Dezvoltare (promovare 

imobiliara) - Cod CAEN 4110, Inchirerea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

inchiriate- Cod CAEN 6820. 

 

4. Denumirile comune ale substantelor periculoase, cuprinse in Anexa 1 a Legii nr. 
59/2016, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si 
amestecurilor prezente pe amplasament, a caror prezenta poate conduce la 
producerea unu accident major, caracteristici generale si de pericol ale 
substantelor respective: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea generica 
a substantei 
nominalizate 

Stare 
fizica 

Fraze pericol/Categorie pericol 

1. Combustibili diesel 
(Combustibil tip M) 

lichid H226- Lich inflamabil Categoria 3 
H332 -Toxicitate acuta categoria 4-inhalare 
H304- Toxic in caz de aspirare categ.1 
H315- Coroziv pentru piele cat 2 
H373- Toxicitate asupra unui organ țintă specific in caz de 
expunere repetată (prelungita) Categoria 2 
H412 - Toxicitate cronica pentru mediu acvatic categoria 3 

2. Pacura Lichid 
congelat 

H350- Cancerigen categoria  1B 
H304 -Toxic acuta in caz de aspirare, 1 
H332- Toxicitate acuta categoria 4-inhalare 
H361- Toxicitate pentru Reproducere categoria 2 
H373- Toxicitate asupra unui organ țintă specific in caz de 
expunere repetată (prelungita) categoria 2 
H411- Toxicitate cronica pentru mediu acvatic categoria 2 
EUH066 -In caz de expunere repetata poate conduce la 
craparea pielii 

3. Combustibil lichid usor Lichid 
congelat  

H351-Cancerigen categoria 2 
H304 - Toxic in caz de aspirare categ.1 
H332 - Toxicitate acuta categoria 4-inhalare 
H361 - Toxicitate pentru Reproducere categoria 2 
H373-  Toxicitate asupra unui organ țintă specific in caz de 
expunere repetată (prelungita) categoria 2 
H412 - Toxicitate cronica pentru mediu acvatic categoria 3 
EUH066 In caz de expunere repetata poate conduce la 
craparea pielii 

4. Motorina (2 
cubitainere) 

lichid H226- Lichid inflamabil Categoria 3 
H351-Cancerigen categoria 2 
H332- Toxicitate acuta categoria 4-inhalare 
H315- Coroziv pentru piele cat 2 
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Nr. 
crt. 

Denumirea generica 
a substantei 
nominalizate 

Stare 
fizica 

Fraze pericol/Categorie pericol 

H304- Toxic in caz de aspirare categ.1 
H373- Toxicitate asupra unui organ țintă specific in caz de 
expunere repetată (prelungita) categoria 2 
H411- Toxicitate cronica pentru mediu acvatic categoria 2 

 

Din punct de vedere al cantitatii inventarului de produse existente in rezervoare, amplasamentul 

punctului de lucru TDR ENERGY se afla sub nivelul inferior si superior reglementat prin Legea 

nr. 59/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

5. Informatii generale privind modalitati de avertizare a publicului; informatii 
adecvate cu privire la conduita in cazul producerii unui accident major, indicarea 
locului sau platformei electronice unde pot fi vizualizate aceste informatii 

 

O situatie de urgenta datorata producerii unui accident major, care poate avea efecte extinse si 

in afara amplasamentului fostei Rafinarii Steaua Romana, care poate afecta bunuri materiale, 

sau/si personae, sau/si mediul inconjurator, va fi notificata imediat (anuntata) telefonic/e-

mail/fax de catre reprezentantul legal al societatii si adusa la cunostinta autoritatilor locale:  

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova 

- Primaria orasului Campina 

- Consiliul Judetean Prahova 

- Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,  

- Garda Nationala de Mediu-Comisariat Judetean Prahova 

Datele primare furnizate sunt urmatoarele: 

- natura accidentului; 

- substantele degajate/deversate(denumire si cantitate); 

- viteza si directie vant; 

- informatii privind caracteristicile periculoase ale substantelor implicate in accidental major 

- modalitati de protectie ale populatiei,  

- in cazul producerii unui accident major, alarmarea in interiorul amplasamentului se face cu 

ajutorul sirenelor in caz de dezastre existente pe amplasament, actionate de personalul propriu 

In acest scop, ATENTIE la transmiterea mesajelor prin sistemul RO-ALERT ! 

Pentru evitarea accidentarii, intoxicarii, persoanele aflate in zona de risc trebuie sa respecte 

urmatoarele indicatii: 

a) In caz de emisii majore(dispersii gaze 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; 
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 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) In caz de incendii 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 

accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: 

https://www.tdrenergy.ro/informatii-utile 

 

 
 
 
 
 
 
6. Data ultimei inspectii afectuate pe amplasament in conformitate cu art.20, alin.5 

Legea nr. 59/2016 sau indicarea locului unde informatiile respective pot fi accesate 
electronic, informatii cu privire la locul unde se pot obtine informatii, sub rezerva 
art. 22 din Legea nr. 59/2016 (cerinte de confidentialitate potrivit legii) 
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Data vizitei 
efectuate pe 

amplasament de 
autorităţile 

competente 

Autorităţile participante Tematica inspecției 

14-15 Aprilie, 2021 Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Prahova–ISU Prahova; 
Comisariatul Judeţean Prahova al 
Gărzii Nationale de Mediu- GNM-
CJ Prahova; Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Prahova -APM 
Prahova 

Verificarea stadiului implementarii 
prevederilor Legii nr. 59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de accident 
major in care sunt implicate substante 
periculoase; 
- verificarea notificarii; 
- informarea publicului; 
- realizarea masurilor trasate anterior 
 
Părţi verificate ale obiectivului: 
- depozitare substante periculoase; 
 
Activitati desfasurate pe amplasament: in 
data de 14.12.2020, firma TDR ENERGY 
SRL Bucuresti, prin Contract de vanzare-
cumparare autentificat sub nr. 1535 din 
14.12.2020 (numit in continuare „contractul 
de vanzare-cumparare”), cumpara de la 
Rafinaria Steaua Romana SA Campina 
imobilele activului „Rafinaria Steaua Romana 
SA- Platforma industriala in Campina, judetul 
Prahova” din patrimoniul Rafinaria Steaua 
Romana,  ca urmare a castigarii licitatiei 
organizata in data de 20.11.2020. 
 
Sanctiuni aplicate: Amenda 
contraventionnala si Avertisment 
Masuri aplicate: 
1) Intocmirea Informarii publicului, 
postarea pe site-ul societatii si transmiterea, 
in format letric, catre Institutia Prefectului 
judetului Prahova, Consiliul Judetean 
Prahova, autoritatea publica locala, unitatile 
de asigurare cu utilitati (energie electrica) 
Serviciul de ambulanta, vecinatatile imediate 
si transmiterea catre autoritatile competente a 
linkului unde aceasta a fost postata 
2) Revizuirea Notificarii conform Anexei 
2 din Ordinul  comun MMAP/MAI nr. 
1175/39/2020, cel putin in sensul dar fara 
limitare la aspectele mentionate in prezentul 
raport de inspectie, insotita de fisele cu date 
de securitate in format electronic. 
3) SC TDR Energy SRL Bucuresti 
raspunde de functionarea in conditii de 
siguranta  a obiectivului, de prevenire a 
accidentelor majore si de limitare a efectelor 
acestora asupra sanatatii populatiei si 
mediului, pe toata durata de incadrare ca 
obiectiv tip SEVESO, inclusiv pe perioada de 
remediere a oricaror neconformitati si a 
elaborarii PPAM. 
4) Revizuirea PPAM cu respectarea 
structurii cadru din anexele 2 si 4 din Legea 
nr. 59/2016 si transmiterea acesteia catre cele 
trei autoritati competente 
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Data vizitei 
efectuate pe 

amplasament de 
autorităţile 

competente 

Autorităţile participante Tematica inspecției 

5) Organizarea unei/unor partitii 
electronice necesare care sa asigure evidenta 
solicitarilor din partea publicului, cu modul de 
rezolvare a acestora, precum si intocmirea la 
nivelul operatorului economic a unui registru 
de evidenta a 
observatiilor/sesizarilor/solicitarilor din partea 
publicului (in vederea asigurarii accesului 
complet la informatiile publice). 

 
Informatii detaliate se pot obtine la cerere, la sediul societatii TDR ENERGY S.R.L. din Str. 

Bucur, 4-6, B1, cod postal 040292, Sector 4, Bucuresti, Romania sau la adresa TDR ENERGY 

S.R.L. - Punct de lucru Campina, Calea Doftanei, nr.15, Judet Prahova, pe adresa de mail 

office@tdrenergy.ro, sau la tel /fax: +(40) 372 008 482.  

Persoane de Contact: Ligia Milea – CP MED LABORATORY, Tel: :+( 40) 745 098 977;  

 Gaman Dorel- Șef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta, Tel: 

+(40)744 333 487.  

 

7. Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante sub 
rezerva art.22 din Legea 59/2016 (cerinte de confidentialitate potrivit legii) 
 
Informatii mai detaliate se pot obtine la cerere de la sediul societatii TDR ENERGY S.R.L. din 

Str. Bucur, 4-6, B1, cod postal 040292, Sector 4, Bucuresti, Romania sau la adresa TDR 

ENERGY - Punct de lucru: Campina, str. Calea Doftanei, nr.15, Judet Prahova, pe adresa de 

mail office@tdrenergy.ro , sau la telefon/fax: +(40) 372 008 482.  

Persoane de Contact: Ligia Milea – CP MED LABORATORY, Tel: :+( 40) 745 098 977 

 Gaman Dorel-Șef Serviciu Privat pentru Situatii de Urgenta,Tel:+( 40) 

744 333 487. 

Si la sediul: Secretariat de Risc APM Prahova: office@apmph.anpm.ro; tel: 0244 – 544134. 

 

        DIRECTOR GENERAL, 
        TDR ENERGY S.R.L. 
       BOGDAN ALEXANDRU TEODORESCU 
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