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INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI 

conform Anexei nr. 6, din Legea 59/2016 

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului 

• Titularul activității 

SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA- SUCURSALA MOL 1 CONSTANTA SUD 

Adresă sediu social: sat Agigea, comuna Agigea, Incinta Port Mol 1, Constanța Sud, 

județul Constanța 

Persoana de contact: Adrian Vlad 

Tel: 0744 554 070;  

E-mail: adrian.vlad@dbschenker.com 

 

• Adresa amplasamentului 

Punct de lucru: sat Agigea, comuna Agigea, Incinta Port Mol 1, Constanța Sud, 

județul Constanța 

 

• Identificarea, după funcția deținută, a persoanei care furnizează  

Informațiile 

QHSEE Coordinator- Ciprian Dragomir 

Tel:  0727 781 310; 

E-mail: ciprian.dragomir@dbschenker.com  

 

2. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidența reglementarilor și/sau 

a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că 

notificarea prevăzută la art. 7 sau Politica de Prevenire a Accidentelor Majore 

prevăzută la art. 8 alin. (1) au fost înaintate autorității competente 

În conformitate cu Legea 59/2016, art.8 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul unui 

„amplasament de nivel inferior” are obligația de a elabora un document potrivit 

prevederilor din Anexa 2 a Legii 59/2016, în care să prezinte politica sa de prevenire 

a accidentelor majore și să garanteze că aceasta este implementată în mod 

corespunzător. Politica de Prevenire a Accidentelor Majore trebuie sa fie elaborată 

astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. 

Aceasta cuprinde obiectivele globale și principiile de acțiune ale operatorului, rolul și 

responsabilitatea gestionării, precum și angajamentul privind îmbunătățirea continuă 

a controlului pericolelor de accident major și trebuie să fie elaborată astfel încât să 
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asigure un nivel ridicat de protecție și să fie proporțională cu pericolele de accident 

major. 

Obiectivul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de 

implementare a Legii 59/20016 ca „AMPLASAMENT DE NIVEL INFERIOR”, conform 

următoarelor documente :  

• Decizia de încadrare a amplasamentului: 

- Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Constanța; 

- Agenția pentru Protecția Mediului Constanța; 

          -    Inspectoratul pentru Situații de Urgență. 

 

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

cadrul amplasamentului 

SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA- SUCURSALA MOL 1 CONSTANTA SUD are ca 

domeniu de activitate depozitare produse chimice conform codului CAEN 5210, activitate 

desfășurată în sat Agigea, comuna Agigea, Incinta Port Mol 1 Constanța, județul Constanța. 

Alte activități desfășurate: 

-  CAEN 5222- Activități de servicii anexe transportului pe apă; 

- CAEN 5224- Manipulări; 

- CAEN 5229- Alte activități anexe transporturilor; 

- CAEN 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 

 

S.C. Schenker Logistics Romania S.A. - Sucursala Mol 1 Constanta Sud este unul dintre cei mai 

mari operatori portuari din Portul Constanța Sud și are ca principal obiect de activitate 

manipulări mărfuri destinate exportului, importului sau tranzitului conform codului CAEN 5224. 

Sucursala Mol 1 Constanța Sud oferă următoarele servicii: 

- manipulare, operațiuni portuare, expediții internaționale; 

- depozitare, sortare, condiționare, distribuție a mărfurilor; 

- manipulare, transport și depozitare cargo; 

- controlul calității; 

- navlosire, agenturare și aprovizionare a navelor maritime și fluviale. 

 

Toate aceste tipuri de activități se desfășoară cu ajutorul unui parc de utilaje și auto foarte bine 

utilat. Schenker Logistics Romania SA- Sucursala Mol 1 Constanța Sud este operatorul exclusiv 

al terminalului 1S situat în portul Constanța Sud, întregul terminal fiind proprietate a Companiei 

Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CNAPMC). 

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de 182750 mp, se află în calitate de chiriaș, conform 

contractului de închiriere nr. 16250 din 07.04.2020. 

 

S.C. Schenker Logistics Romania S.A.- Sucursala Mol 1 Constanta Sud se identifică ca fiind o 

companie permanent preocupată în a dezvolta, implementa și îmbunătăți sisteme de 
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management privind calitatea, mediului, sănătatea și siguranța, responsabilitatea sociala, care 

susțin strategia proprie a companiei, corespunzând totodată legislației romanești și 

Directivelor Europene, precum și standardelor internaționale. În acest sens, compania 

promovează cu responsabilitate toate acțiunile necesare în scopul prevenirii sau minimalizării 

riscurilor pentru societate, mediu și cele de natură economică.  

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 

1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate 

a substanțelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar 

putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele 

lor caracteristici periculoase (conform Notificare depusa la autoritățile 

competente) 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

substanței 

periculoase/ 

amestecului  

Mod de 

ambalare 

Fraza de 

pericol   
Clasa de pericol 

Categoria de 

pericol 

1 Azotat de amoniu 

Big Bags din 

polietilenă 

dublată de 

plastic foil 

(inside) 

H272 
 Poate intensifica focul; 

oxidant 
3 

H319 
Poate provoca o iritare 

gravă a ochilor 
2 

2 
 

 

Motorină 

Rezervor 

suprateran 

H226 Lichide inflamabile 3 

H332 Nociv în caz de inhalare 4 

H315 Provoacă iritarea pielii 2 

H351 
Susceptibil de a 

provoca cancer 
2 

H373 

Poate provoca leziuni 

ale organelor în caz de 

expunere prelungită 

sau repetată 

2 

H304 Pericol prin aspirare 1 

H411 
Poate provoca o iritare 

gravă a ochilor 
2 
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5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului 

interesat, informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui 

accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi 

accesate electronic 

În funcție de tipul de eveniment incidentele se clasifică astfel: 

- Scurgeri de substanțe chimice; 

- Incendii; 

- Explozii. 

Clasificarea urgențelor – pentru cazul unui accident (incident) se va utiliza sistemul de 

clasificare cu 3 clase de urgență: 

- Alertă; 

- Urgență pe amplasament; 

- Urgență generală. 

Alerta – semnifică un eveniment ce conduce la o descreștere semnificativă sau 

necontrolată a nivelului de protecție a salariaților sau a personalului străin aflat în 

instalație, în momentul respectiv. La acest nivel serviciului intern de intervenție i se 

recomandă să-și ridice nivelul de operativitate sau sa ia masuri suplimentare de 

reducere a gradului de pericol.  

Urgența pe amplasament – semnifică o descreștere majoră a nivelului de protecție 

la încărcare, descărcare substanțe periculoase; un incendiu de mici proporții în afara 

depozitului.  

La acest nivel se impune:  

- oprirea scurgerilor, colectarea scurgerilor;  

- îndepărtarea urgentă a personalului și a mijloacelor auto ;  

- intervenția cu mijloacele de stingere locale a unui început de incendiu. 

Urgență generală – semnifică un risc substanțial mărit de incendiu și explozie a 

materialelor din depozit, eliberarea substanțelor periculoase. La acest nivel se iau 

măsuri de remediere de prima urgență, măsuri de minimizare asupra altor activități 

neafectate (dar care au legătura cu activitatea perturbatoare), se intervine și se 

remediază prin acțiuni cu efect pe termen lung, se iau masuri de prevenire a unor 

accidente similare, se întocmește o planificare cu perioada de implementare a 

măsurilor întreprinse. 

La clasificarea unei astfel de urgențe se are în vedere toată suita de acțiuni întreprinse:  
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notificare – înștiințare – informare – alarmare – cercetarea zonei – limitarea 

avariei – salvarea (deblocarea) persoanelor – acordarea primului ajutor – 

prevenirea/stingerea incendiului – dezafectarea și refacerea capacitaților de 

stocare.  

In conformitate cu Legea 59/2016, art. 16, alin.1, in cazul producerii unui accident 

major in care sunt implicate substanțe periculoase, operatorul are obligația:  

- să informeze imediat APM Constanța privind producerea accidentului;  

- sa ofere APM Constanța, imediat ce acestea devin disponibile, dar nu mai târziu 

de două ore de la producerea accidentului, următoarele informații referitoare la: 

circumstanțele accidentului, substanțele periculoase implicate, datele 

disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului, asupra mediului și 

proprietății și masurile de urgență adoptate;  

- să informeze autoritățile competente prevăzute la art. 6 alin. (2) cu privire la 

masurile avute în vedere pentru atenuarea efectelor pe termen mediu și lung ale 

accidentului, precum și pentru prevenirea repetării unui astfel de accident;  

- să actualizeze informațiile furnizate dacă cercetările ulterioare fac cunoscute 

date suplimentare care modifică informațiile inițiale sau concluziile stabilite. 

Persoana desemnată, dispune:  

- oprirea parțială sau totală a activităților pe amplasament;  

- alarmarea telefonică a vecinătăților, conform schemei de înștiințare și alarmare;  

- solicită ajutor echipelor de intervenție externe; 

- notificarea telefonică, către autoritățile competente (Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța). 

Planul de înștiințare, avertizare și alarmare se întocmește în scopul transmiterii în timpul 

cel mai scurt, într-un mod organizat și într-o concepție unitară a informațiilor despre 

iminența producerii sau producerea dezastrelor, precum și în scopul antrenării, 

verificării pregătirii și asigurării oportune a intervenției echipelor de intervenție, pentru 

trecerea în scurt timp și în mod organizat la îndeplinirea unei misiuni. 

Dispecerul de serviciu identifică situația de urgență apărută și ia în toate situațiile de 

urgență apărute următoarele masuri: 

-  Anunță urgent conducerea sucursalei; 

-  Anunță persoana desemnată cu securitatea facilității portuare; 

- Verifică starea personalului operator și acordă primele măsuri de ajutor răniților; 

- Verifică starea de flotabilitate a barjei, navei, macaralei plutitoare și ia măsurile 

necesare pentru asigurarea acestora lacheu; 

- Verifica starea fizică a containerului cu produse; 

- Identifică în mare degradările produse la barja, nava sau macara plutitoare. 
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Persoana desemnată cu securitatea facilității portuare ia următoarele măsuri: 

În toate situațiile de urgență - anunță evenimentul la APM Constanta, facilitățile 

portuare învecinate. 

În cazul unui incendiu: 

- alarmează IJSUG Dobrogea daca situația o cere; 

- alarmează cabinetul medical din terminalul portuar daca sunt persoane rănite și 

au nevoie de prim ajutor și Spitalul de Urgență Constanța prin 112. 

În cazul unui atac terorist: 

- evaluează amenințarea, posibilitatea producerii și consecințele acesteia; 

- anunță Inspectoratul de Jandarmi Constanța; 

- anunță structura specializată a Direcției Județene de lnformații Constanța; 

- anunță toate navele acostate în vecinătate. 

Șeful structurii de urgență primește informațiile necesare și funcție de amploarea 

evenimentului ia următoarele masuri: 

- dispune întrunirea structurii de urgență; 

- după caz, solicită ajutor de la autoritățile competente; 

- alarmează personalul din incinta terminalului portuar. 

 

Luarea de acțiuni pentru protecție 

Masurile urgente de protecție cuprind: 

- alarmarea personalului din incinta terminalului portuar; 

- adunarea și recenzarea personalului în zonele de adunare; 

- adăpostirea, daca este cazul; 

- evacuarea personalului; 

- începerea operațiunilor de căutare si salvare. 

 

Funcție de clasificarea situației de urgență, de tendința în evoluția situației de urgență, 

de situația radiologica în dana de operare și în exteriorul acesteia și de condițiile și 

prognoza pe termen scurt, structura de urgență dispune următoarele masuri: 

- delimitarea zonei in care a apărut evenimentul; 

- restricționarea accesului în zonă; 

- evacuarea personalului și a publicului din zona danei de operare sau din 

amplasament; 

- asigurarea fluentei circulației spre locurile de evacuare si evitarea blocării accesului; 

- asigurarea pazei obiectivelor din amplasament. 

Evacuarea este măsura de protecție civila luată înainte, pe timpul sau după producerea 

unei situații de urgență care constă în scoaterea din zonele afectate sau potențial a fi 

afectat, în mod organizat, a populației, a bunurilor materiale și indispunerea lor în zone 

sau localități care asigura condiții de protecție si supraviețuire. 

Acțiunea de evacuare începe imediat după identificarea pericolului ori după 

producerea acestuia, acordându-se prioritate personalului. 
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Evacuarea se execută la ordinul șefului structurii de urgență și cu mijloacele proprii ale 

sucursalei. 
Autoritatea competentă Adresa             Telefon 

Agenția pt. Protecția Mediului Constanța 
Strada Unirii, 23, 

Constanța 

 
0741 546 596 

Prezentul document „Informații care trebuie comunicate publicului“ este disponibil 

pentru consultare , astfel:  

- pe format de hârtie la sediul Punctului de lucru în sat Agigea, comuna Agigea, 

Incinta Port Mol 1 Constanța, județul Constanța. 

- in format electronic – www.dbschenker.com/ro  

 

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. 

(5), 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 și planul de inspecție, sub 

rezerva dispozițiilor art. 22;  

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament: octombrie 2020 

Autoritățile competente cu atribuții de inspecție a Județului Ilfov, de la care se pot 

solicita informații detaliate despre inspecțiile efectuate sunt:  

- Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Constanța;  

- Inspectoratul pentru Situații de Urgenta al Județului Constanța. 

 

7. Detalii asupra sursei de unde pot fi obținute informații suplimentare, sub 

rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit legii 

Informații suplimentare pot fi solicitate în scris de la APM Constanța, Secretariatul de 

Risc sau  de la punctul de lucru SCHENKER LOGISTICS ROMANIA SA-SUCURSALA 

MOL 1 CONSTANTA SUD, Punct de lucru: sat Agigea, comuna Agigea, Incinta Port Mol 1 

Constanța, județul Constanța, zilnic de Luni – Vineri, persoană de contact: Ciprian 

Dragomir, telefon: 0727 781 310.  

Administrator,  

                                         

http://www.dbschenker.com/

