INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“Şerban Cantacuzino” AL JUDEŢULUI PRAHOVA

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 65 din 29.07.2018

În data de 30 iunie, începând cu ora 10:00, la S.C. OMV PETROM – Rafinăria PETROBRAZI
va avea loc un exerciţiu pentru antrenarea structurilor profesioniste în vederea îndeplinirii
misiunilor specifice în situaţia producerii unui accident major, cu punerea în aplicare a planului
de urgenţă externă al obiectivului și a planului roşu judeţean.
Conform situației tactice simulate, la Rampa CF Negoiești, se află garată o garnitură de vagoane
cisternă cu etanol, în vederea descărcării şi pompării produsului către parcurile de rezervoare. În
continuare, datorită volatilităţii foarte mari, vaporii de etanol întâlnesc o sursă de aprindere şi se
aprind, producând o explozie, urmată de incendierea vagonului cisternă şi a produsului deversat
la nivelul solului pe o suprafaţă de aproximativ 400mp. Explozia vaporilor de etanol răneşte grav
trei persoane aflate în zonă, respectiv doi mecanici aparţinând GFR şi operatorul instalaţiei
aferente Rampei Negoieşti.
Urmare a incidentului produs pe amplasamentul rafinăriei, în jurul orei 10.10, pe drumul
județean DJ 104 P, care face legătura între localitatea Negoiești și centura de vest a mun.
Ploiești, la aproximativ 120 m de limita Rampei CF Negoiești, din cauza exploziei și a suflului
produs, un autocar care tranzita DJ 104 P și transporta 15 persoane, a intrat în balans,
răsturnându-se în afara carosabilului. De asemenea, tot în acel moment un autoturism aflat în
spatele autocarului, încercând să evite impactul cu autocarul, a intrat pe contrasens lovindu-se
frontal cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma impactului produs între cele două
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autovehicule, cele 4 persoanele aflate în autoturisme au fost grav rănite și încarcerate. În urma
evenimentului rutier au rezultat 19 victime, dintre care 16 grav rănite.
Din fericire, este vorba doar de un exercițiu de antrenament și nu de un fapt real.
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