
 

 

Director General Adjunct 2 

Departament HSE/Serviciul Protecția Mediului  

 

 

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 

realizată la 

Stația automatizată de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș 

CONPET S.A - Ploiești 

 

 

 Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție 

SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 ( cap. V art.6). 

 

 Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Poiana Lacului,  

jud. Argeș a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legii nr. 59/2016 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 

periculoase. 

 

 În data de 08.06.2022, reprezentanți ai GNM CJ Argeș și ISUJ Argeș au efectuat o 

inspecție planificată, înregistrată în cadrul CONPET sub nr. 20965/08.06.2022, la Stația 

automatizată de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș. 

 

 Tematica: 

 Verificarea modului de realizare a măsurilor stabilite la controlul anterior din data de 

09.06.2021; 

 Verificarea Sistemului de Management al Securității adoptat de CONPET S.A. Ploiești 

Stația Poiana Lacului, planificarea acțiunilor pentru cazuri de urgență; 

 Verificarea sistemelor tehnologice. 

 

 Verificarea documentelor în teren: 

 Decizia de numire a responsabilului în managementul securității; 

 Autorizația de mediu; 

 Notificarea activității; 

 Analiza de risc; 

 Informare; 

 Planul de urgență internă. 

 

 Sistemul de management al securității: 

 Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / 

securității; 

 Organizare și personal; 

 Identificarea și evaluarea riscurilor; 

 Controlul operațional; 

 Managementul pentru modernizare /  managementul schimbărilor; 

 Planificarea pentru situații de urgență; 
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 Monitorizarea performanței; 

 Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare; 

 Audit și revizuire; 

 Personal contractat. 

 

 Verificare în teren: 

 Accesul pe amplasament; 

 Sistemele de avertizare / alarmare; 

 Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului; 

 Echipamentele și instalațiile de protecție/Echipamentele și instalațiile de intervenție; 

 Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență; 

 Conduțiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu. 

 

 Măsurile stabilite anterior au fost îndeplinite. 

 

Măsuri stabilite și termene de realizare: 

 

1. Includerea în Notificarea de activitate a capacităților de stocare aferente 

rezervoarelor inchiriate (R2, R7, R10, R12).  

 

     Termen: 48 de ore de la data inspecției                             

     Răspunde: responsabil management securitate /Șef Sector Poiana Lacului  

 

2. Notificarea instituțiilor competente în cazul creșterii capacității de stocare sau 

producerii unui accident cu implicare de substanțe periculoase, cu aplicarea 

Legii nr. 59/2016, cu respectarea cerințelor din Ordinul comun MAI/MMAP 

nr. 1175/2020, respectiv a nr. 1176/40/2020.    

 

       Termen: permanent                                            

       Răspunde: responsabil management securitate /Șef Sector Poiana Lacului  
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