
 

 

 

                    

                                                              MEMORIU 

PRIVIND  PLANUL DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE 

                                               LA DEPOZITUL MOL GIURGIU 

 

AMPLASARE: 

Terminalul de produse petroliere (Depozit  MOL-Giurgiu) este localizat in Bazinul 

hidro al fluviului Dunarea, pe malul drept al canalului Plantelor. 

Obiectivul de investitii este amplasat in intravilanul municipiului Giurgiu, in Zona 

Libera avand urmatoarele vecinatati: 

-la S-V  - compania  SCHENKER  ROMTRANS 

-la S      - Sediu Zona Libera si la circa 800m cursul Dunarii 

-la N     - Canalul Plantelor. 

Portul Canalul Plantelor are accesul la km 490 prin canalul Smarda. Distanta intre 

bazin Si Dunare este de 500 m. 

In imediata vecinatate a amplasamentului se identifica terenuri libere de 

constructii. 

Accesul pe platforma Terminalului de produse petroliere se face pe un drum 

betonat, amenajat de Zona Libera. 

In interiorul depozitului exista drumuri si platforme betonate pentru accesul usor 

al autocisternelor cat si al masinilor de interventie ISU. 

Activitate desfasurata in cadrul obiectivului : 

- Depozitari-cod CAEN 6313(5210) 

- Comert cu ridicata al combustibililor lichizi si al produselor derivate - cod CAEN 



 

5151(4671). 

Aprovizionarea cu produse petroliere (benzina si motorina) se face cu barje de 

transport naval pe Dunare. 

Livrarea produselor petroliere se face cu cisterne auto. 

Procesul tehnologic se desfasoara in sistem inchis si etans si are trei etape: 

- Transvazarea de produse petroliere din barje in rezervoare de stocare. 

- Depozitare de produse petroliere in rezervoarele de stocare. 

- Livrarea de produse petroliere in cisterne auto prin SKID-uri automatizate. 

Transvazarea produselor petroliere se face in sistem inchis, cu pompe de mare 

capacitate, urmarindu-se cu mare atentie traseele respective pentru depistarea  

neregulilor. 

Rezervoarele de  depozitare sunt metalice, cu fund si pereti dubli si sisteme de 

monitorizare a scurgerilor. 

Capacitatile de stocare ale terminalului sunt: 5500 mc motorina, 2300 mc benzina 

si 600mc component bio si 30 mc aditivi. 

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar se face din reteaua existenta  in Zona 

Libera. 

Pentru asigurarea rezervei intangibile de apa PSI, s-a prevazut un rezervor  din 

beton monolit de 1200 mc. 

Depozitul este prevazut cu pompe automate de incendiu, retele exterioare de apa 

si spuma, hidranti si tunuri fixe de apa si  spuma. 

Activitatea in depozit este monitorizata non-stop cu detectoare de flacara si fum, 

detectoare de scurgeri, camera video, care transmit semnale in timp real la 

centrala  de alarmare din dispecerat de unde se poate comanda electronic 

interventia echipamentelor de stingere potrivite. 

In ceea ce priveste apele menajere uzate acestea sunt dirijate prin conducta de 

canalizare la caminul de preluare al Zonei Libere. 



 

Pentru apele pluviale potential poluate cu produse petroliere, s-a construit o 

retea de canale colectoare si conducte  subterane care converg intr-un separator 

de produse petroliere cu o capacitate de evacuare de 15l/ s. 

In desfasurarea activitatii in depozit  pentru prevenirea aparitiei de scurgeri 

accidentale de produse petroliere, au fost luate o serie de masuri tehnologice, 

constructive si organizatorice: 

- Conductele de produse petroliere au fost prevazute in solutie supraterana. 

- rezervoarele sunt cu fund  si pereti dubli. 

- orice scurgere accidental de la rezervoare este monitorizata electronic. 

- sistemul de lucru este inchis si etans. 

- prin amplasarea echipamentelor s-a urmarit ca activitatile cu impact asupra 

mediului, sa se desfasoare in zone cu teren impermeabilizat prin betonare. 

In cazul unor poluari accidentale, personalul operator al depozitului  poate trece 

imediat la luarea masurilor de limitare si eliminare a acestor scurgeri. 

Personalul operator este constituit pe echipe de interventie care actioneaza 

pentru: 

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea. 

- limitarea si reducerea ariei deraspindire a substantelor poluante. 

- indepartarea substantelor poluante si depozitarea lor in conditii de siguranta. 

In caz de forta majora, conducerea depozitului va dispune oprirea functionarii 

tuturor instalatiilor care genereaza poluarea. 

Se informeaza imediat autoritatile competente in domeniu. 

 

                                                        

 


