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INFORMAȚII CARE TREBUIESC 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. JETFLY HUB S.R.L. - PLOIESTI,  

1.2. Adresa completă a amplasamentului: strada Mihai Bravu Nr. 235 (Centura de Est); 

Judetul Prahova; cod poştal 100410 

Latitudine nordica: 440 57’ 58” 

Longitudine estica : 260 3,5’ 33” 

Coordonate STEREO: X = 383900   

                                     Y = 584100 

E-mail: office@jetflyhub.com; 

 

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. JET FLY HUB S.R.L., 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. 

S.C. JET FLY HUB S.R.L 

Nr. 316 din 04.11.2022 

mailto:office@jetflyhub.com
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În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de 

Risc al Agenței pentru Protecția Mediului Prahova, respectiv ISUJ PRAHOVA următoarele documente: 

- Notificarea de activitate cu nr. 28 din 16.02.2022 înregistrată la SRAPM cu nr. 3066 din 24.02.2022; 

- PPAM, Editia Aprilie 2022, Rev.1 înregistrat la SRAPM cu nr. 7346 din 10.05.2022; 

În plus, operatorul se supune unui efect domino bilateral cu Petrotel Lukoil S.A. Ploiesti. 

  

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

 

Domeniul  de activitate al societății il reprezinta DEPOZITAREA SI COMERCIALIAZAREA 

produselor energetice active si functionale pentru a produselor energetice din clasa  E 420 - BENZINA 

si  E430 -MOTORINA, E 920 BIODIESEL si aditivi E930. 

(cod CAEN rev1:6312, 5155, rev.2:5210, 4671). 

Obiectivul de activitate al societatii Jetfly Hub S.R.L., corespunde echipamentelor si dotarilor de 

pe platforma pentru cod CAEN: 

- 5210 - Depozitari produse energetice;  

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

Depozitul de carburanti Jetly Hub receptioneaza, depoziteaza si comercializeaza produse 

energetice (combustibili), aditiveaza produse energetice si poate realiza amestecul acestora cu produse 

realizate din biomasa. Are componenta instalatii tehnologice pentru operaţiunile de încărcare, descărcare 

şi gestiune a stocurilor se monitorizează prin utilizarea unor sisteme de automatizare adecvate 

(debitmetre masice în rampa auto şi indicatoare de nivel tip radar pe rezervoarele de stocare), coroborate 

cu un sistem integrat de gestiune. 

Construcţiile existente pe platforma depozitului sunt: 

- Parc rezervoare cilindrice verticale cu capac fix; 

- Rampă CF pentru descărcarea/incarcarea produselor petroliere din cisterne CF; 

- Rampă auto pentru încărcarea/descarcarea produselor petroliere în autocisterne; 

- Statii de pompe ce deservesc rampă auto şi rampă CF, parcurilor de rezervoare; 

- Separatoare de produse petroliere. 

- Sistem de recuperare a vaporilor rezultati din depozitarea si manipularea produsului energetic 

benzina. 
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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 

1. Benzina lichid 

- H 201 pericol de explozie; 

- H 205 pericol de incendiu; 

- H 224 lichid si vapori inflamabili; 

- H 315 poate cauza iritarea pielii; 

- H 350 poate provoca cancer; 

- H 411 mediu acvatic poate provoca efecte edverse 

pe termen lung. 

2. Motorina lichid 

- H226 Lichid şi vapori inflamabili. 

- H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de 

pătrundere în căile respiratorii. 

- H315 Provoacă iritarea pielii. 

- H332 Nociv în caz de inhalare. 

- H351 Susceptibil de a provoca cancer (piele). 

- H373 Poate provoca leziuni ale organelor (timus, 

ficat, măduvă osoasă) in caz de expunere prelungită 

sau repetată. 

- H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 

termen lung. 

3. Biodiesel lichid 

- Substanța nu este clasificată drept periculoasă 

conform criteriilor privind Substanțele Periculoase 

- Directiva (67/548/CEE) și CLP (Regulamentul CE 

1272/2007). 

- Frază(e) R. 

- S26   La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă 

apă și se consultă medicul.  
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Nr. 

Crt. 

Substanțe 

utilizate 

Starea de 

agregare 
Fraze de pericol / Categoria de pericol 

-  S28  După contactul cu pielea, clătiți imediat cu apă 

-  S64 În caz de înghițire, clătiți gura cu apă (doar în 

cazul în care persoana este conștientă). 

-  S63 În cazul inhalării accidentale, se transportă 

victima în afara zonei contaminate și se menține în 

stare de repaus. 

- S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de 

scântei.  

- S29 A nu se arunca la canalizare. 

- S 3/9/14 A se păstra într-un loc răcoros, bine 

ventilat, departe de surse de aprindere. 

- S7 A se păstra recipientul închis ermetic. 

 

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. 

 

In caz de accident major (de ex: incendiu, explozie, dispersie toxică etc.) alarmarea se face prin 

sistemul de alarmare publică cu sirenă electronică. Acest dispozitiv va fi activat de către personal 

desemnat pentru astfel de situații.  

 

În acest scop ATENȚIE LA:  

- Sunetul sirenei electrice de alarmare publică ALARMA LA DEZASTRE: 5 sunete a 16 secunde 

fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele; 

 

- INCETAREA ALARMEI: un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. 

 

- Eventuale informații și mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT sau de autorități Mesaje de 

alarmă transmise prin telefon, radio. 
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- Semnalul sonor declansat local sau la nivelul la nivelul depozitului va genera activitati in functie 

de tipul urgentei: 

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

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

urgentei; 

⬧ punerea in aplicare a procedurilor de anuntare si notificare de catre Celula pentru situatii de 

urgenta;  

⬧ 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 Orasul Ploiesti instiintarea se face telefonic catre primarie, in acelasi mod se face si 

informarea operatorilor economici invecinati: Petrotel, Viotal, Murnic etc.;  

În cazul producerii unui accident major, rolul avertizării și informării populației, precum și 

coordonarea activităților imediate pentru izolarea zonei afectate, evacuarea populației din zona afectată 

și limitrofa si intervenția pentru limitarea consecințelor accidentului, revine autorităților teritoriale 

competente. 

Informațiile corespunzătoare asupra acțiunilor pe care trebuie sa le întreprindă populația 

vizată și asupra comportamentului pe care trebuie sa-l adopte în cazul producerii unui accident 

major, sunt cuprinse în Planul de alarmare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban 

Cantacuzino” al Județului Prahova care avertizează populația despre eveniment și transmite reguli de 

comportare organizează și conduce evacuarea populației. 

Dispeceratul One Star Security ofera paza si protectia obiectivului, asigura fluxul de informatii cu 

privire la situatia de urgenta provenita din surse proprii sau alte surse, catre entitatile (Directori, autoritati, 

vecini) direct implicate. 

Dispeceratul One Star Security este locul de primire a anunturilor in situatii de urgenta si de 

asigurare a legaturilor telefonice in cadrul S.C. Jet Fly Hub S.R.L.. 

 Dispeceratul One Star Security monitorizeaza video obiectivele aflate in cadrul depozitului. 

În plus, operatorul anunţă autorităţile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Agenţia de Protecţie a Mediului Prahova, Comisariatul 

judeţean al Gărzii de Mediu, in stituţiile publice cu atribuţii stabilite în planul de urgenţă externă şi 

operatorii economici învecinaţi. 
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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 

accesate electronic și pe site-ul societății noastre la următorul link: http://www.jetflyhub.ro/ 

 

 

 

http://www.jetflyhub.ro/
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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. 

    

Nr. 

Crt. 

Data vizitei efectuate pe 

amplasament de 

autorităţile competente 

Autorităţile participante Tematica inspecției 

1. 25, 26 si 31.10.2022 

Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă 

Judeţean Prahova; 

Comisariatul Judeţean 

al Gărzii Prahova; 

- verificarea stadiului implementarii 

prevederilor Legii nr. 59/2016, privind 

controlul asupra pericolelor de accident 

major in care sunt implicate substante 

periculoase, privind: 

⬧ stadiul realizarii masurilor trasate 

cu ocazia controlului anterior; 

⬧ informarea publicului; 
 

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, judeţul Prahova, Municipiul Ploiesti, str. 

Mihai Bravu, nr. 235, Centura de est, sau prin accesarea următorului link: http://www.jetflyhub.ro/. 

Informatii suplimntare se pot solicita la adresa de email: office@jetflyhub.com. 

Persoane de contact:  

❖ Preda Ion Gheorghe Responsabil pentru managementul securității. 

 

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  JETFLY HUB S.R.L. PLOIESTI, strada Mihai Bravu Nr. 235. 

 

http://www.jetflyhub.ro/
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Comunicare:  

- e-mail: office@jetflyhub.com; 

- Comunicarea cu mass-media se face la sediul S.C. JetFly Hub S.A. - prin e-mail:  

office@jetflyhub.com; 

 

Persoane de contact:  

- Preda Ion Gheorghe Responsabil pentru managementul securității și la sediul:   

- SRAPM: tel 0244/544134, email office@apmph.anpm.ro; 

- CJ-GNM: tel. 0244/544495, e-mail: cjprahova@gnm.ro; 

- ISUJ: tel 0244/595366, e-mail: isu_ph@isuprahova.ro; dispecerat@isuprahova.ro 

 

mailto:office@jetflyhub.com
mailto:office@jetflyhub.com
mailto:office@apmph.anpm.ro
mailto:cjprahova@gnm.ro
mailto:dispecerat@isuprahova.ro

