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Informare publică de mediu
Informare publică de mediu pentru trimestrul II 2015, privind consecințele
activității firmei Rompetrol Gas SRL – punct de lucru Vladimirescu.
Rompetrol Gas este divizia de comerț cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a grupului
Rompetrol. În Vladimirescu, pe str. Jandarmeriei nr. 9 este situat punctul de lucru
„Stație de îmbuteliere și distribuție GPL”.
Rompetrol Gas s-a preocupat permanent de îmbunătățirea serviciilor prestate, în
vederea satisfacerii cerințelor privind protecția mediului. Ca urmare a acestei preocupări, managementul a implementat și certificat sistemul integrat de management
calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă. Acestea demonstrează
grija permanentă pentru mediu și conștientizarea și instruirea personalului pentru a
menține un nivel zero de incidente.
Nu au fost consemnate neîndeplniri ale condițiilor impuse prin Autorizația de
Mediu deținută. În urma monitorizării efectuate de-a lungul timpului, s-a demonstrat
că Rompetrol Gas - Punct de lucru Vladimirescu, prin activitatea sa nu
poluează apele, aerul sau solul.
Rompetrol Gas - Punct de lucru Vladimirescu se încadrează în categoria instalațiilor cu risc major din punct de vedere al accidentelor, în care sunt implicate substanțe
periculoase, conform HG 804/2007, datorită cantității mari de substanțe periculoase
vehiculate.
În plan local, SC Rompetrol Gas SRL, împreună cu celelalte entități de pe platforma fostului Combinat Chimic din Vladimirescu, a elaborat planuri de intervenție
pentru toate tipurile de accidente/incidente menționate, în care sunt stabilite mijloacele și modul de alarmare și de semnalizare, precum și responsabilitățile diferitelor
categorii de personal, în scopul minimizării efectelor acestor incidente.
Informații suplimentare despre problemele de mediu pot fi obținute la sediul
Punctului de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr. 9, telefon 0372.780.608 (persoană de contact Pașca Cristian – șef stație).
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Momentul de spiritualitate
l Evanghelia din Duminica a12-a după Rusalii, 23 august
2015
În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare şi l-a zis:
Învăţătorule bun, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis:
de ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu;
iar dacă voieşti să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile. Care, a zis
el? Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci desfrănare, să nu furi, să
nu fii martor mincinos; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta şi să
iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Tânărul I-a zis: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele; ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus ia spus: dacă vrei să fii desăvârşit, du-te şi vinde-ţi averea ta, dă-o
săracilor, şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi-Mi urmează Mie.
Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea
multe avuţii. Atunci Iisus a zis către ucenicii Săi: adevărat vă spun
vouă că un bogat cu anevoie va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi
vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului,
decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Ucenicii Lui, auzind
acestea, s-au tulburat foarte tare şi I-au zis: cine poate atunci să se
mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta este
cu neputinţă, însă la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.( Matei 19, 1626)
Evanghelia din această zi ne relatează clar faptul că, pentru a
dobândi viața veșnică, nu este suficient să respectăm poruncile Legii
celei Vechi, ci mai mult de atât să lăsăm deoparte cele materiale, trecătoare și să ne îngrijim mai mult de suflet, care rămâne nemuritor.
Asta nu înseamnă neapărat că dacă avem lucruri materiale de valoare nu putem sa fim creștini buni; aici depinde de cum ne gestionăm
averea și mai ales cum ne controlăm psihicul pentru a nu cădea în
patimi. Dar oare, dacă Hristos ne-ar cere așa cum i-a ceut tânărului,
să lăsăm toate aceste averi trecătoare pentru a ajunge la desăvârșire, am face-o?
l Evanghelia din Duminica a 13-a după Rusalii, 30 august
Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: era un om oarecare stăpân
al casei sale, care a sădit vie şi a împrejmuit-o cu gard; a săpat întrînsa teasc, a clădit un turn de pază şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a
dus departe. Când a sosit vremea roadelor, a trimis pe slujitorii săi la
lucrători, ca să ia partea lui de roade; dar lucrătorii, punând mâna pe
slujitori, pe unul l-a bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis
cu pietre. Din nou a trimis pe alţi slujitori, mai mulţi decât cei dintâi,
şi le-au făcut şi acelora tot aşa. La urmă a trimis la ei pe fiul său,
zicând: se vor ruşina de fiul meu; însă lucrătorii viei, văzând pe fiul,
au zis între ei: acesta este moştenitorul, veniţi să-l omorâm şi să avem
noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi lau omorât. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: pe cei răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor
lucrători, care-i vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis: n-aţi citit
niciodată în Scripturi că piatra pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta
a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta şi
este lucru minunat în ochii noştri. De aceea vă spun vouă că se va lua
de la voi împărăţia lui Dumnezeu şi se va da neamului care va aduce
roadele ei. Şi cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma; iar peste
care va cădea ea, pe acela îl va spulbera.(Matei 21, 33-44)
Lucrătorii viei care au ucis sunt fariseii, care au ucis pe profeti, până
la urmă chiar pe însuși Fiul lui Dumnezeu, apoi via, a fost dată altor
lucrători care să aducă roadele; aceștia sunt arhiereii, preoții, slujitori
ai bisericii lui Hristos.
Din această pericopă, putem înțelege faptul că acum 2000 de ani
pe pământ s-a înființat o instituție duhovnicească odată cu Învierea
Mântuitorului și aceea este Sfânta Biserică (piatra din capul unghiului). Aceasta trăiește prin cele trei mari virtuți: Credința, Nădejdea
și Dragostea.
DAN CRIȘAN
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ANUNȚĂ
Că a deschis, pe întreaga perioadă a vacanței școlare,

ȘCOALA DE VARĂ
pentru toți copiii de vârstă școlară, cu scopul
promovării și învățării meșteșugului popular
românesc autentic (cusut, croșetat, împletit,
țesut și altele). Sunteți așteptați în zilele de

Miercuri și Joi,
între orele 18:00 - 20:00
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