
 

 

Departament HSE 

Serviciul Protecția Mediului 

 

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 

realizată la 

Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești 

Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești 

- 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 ( Anexa 1 - cap. V,pct.V.6). 

 Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizată de pompare țiței Bărbătești și Rampei de 

descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, a fost încadrată în categoria activităților de nivel 

superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt 

implicate substanțe periculoase. 

 În data de 7.05.2021, reprezentanți ai SR APM Gorj, GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o 

inspecție planificată, înregistrată sub nr. 13302, la Stația automatizată de pompare țiței Bărbătești și 

Rampa de descărcare țiței și gazolină Bărbătești, jud. Gorj, 

 

 Tematica inspecției:  

 Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe 

periculoase. 

 Părțile verificate ale obiectivului: 

- Parcul de rezervoare; 

- Depozit țiței și stație de pompare; 

- Rampă descărcare gazolină. 

Criterii de selecție: 

- Considerare și evaluare pericole / riscuri; 

- Coeficienți de prag ai cantităților de substanțe prezente pe amplasament 

 Documentele luate în considerare: 

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore; 

- Raport de Securitate; 

- Plan de Urgență Internă; 

- Notificări. 

Sumarul constatărilor inspecției: 

 Operatorul respectă prevederile Legii nr. 59/2016, în sensul că face dovada 

implementării Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore, parte integrantă a Raportului de 

Securitate, întocmit în anul 2018, precum și a planului de management al securității pentru 

aplicarea acestei politici. 

 Potențialele pericole au fost identificate de către titular, fiind stabilite acțiuni corective 

în vederea reducerii riscului și având ca scop prevenirea incidentelor / accidentelor și limitarea 

consecințelor acestora asupra sănătății populației și mediului. 

 În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că lucrările de reabilitare a fundației, a 

fundului interior, a pereților și a capacului pentru rezervorul R6 nu sunt finalizate, fapt ce 

impune notificarea SR APM odată cu finalizarea acestora. De asemenea, la finalizarea 

lucrărilor, se va reface digul de retenție pentru acest rezervor. 

 În urma vizitei pe amplasament s-a constatat că operatorul desfășoară lucrări de 

construire a unui nou rezervor care va înlocui rezervorul R2 condens. Noul rezervor este 

construit în proporție de aproximativ 80%, termenul de finalizare a lucrărilor fiind preconizat în 
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luna iulie 2021. Acest lucru impune notificarea SR APM Gorj cu privire la creștere / scăderea 

capacității de stocare pe amplasament. 

 De asemene, la data efectuării verificărilor, cuvele de retenție aferente rezervoarelor de 

pe amplasament necesită lucrări de igienizare. 

 În urma verificării documentelor subsecvente legislației în vigoare (PUI, RS, PPAM) se 

constată că acestea sunt în termenele legale (întocmite în noiembrie 2018 – Raport de securitate 

și februarie 2020 – Plan de urgență internă). De asemenea, informațiile care trebuie comunicate 

publicului sunt în conformitate cu modelul transmis de autoritățile competente și sunt postate pe 

site-ul operatorului. 

  

Măsurile stabilite anterior și stadiul de realizare: 

1. Refacerea notificării în conformitate cu prevederile ordinului MMAP / MAI nr. 1175/39/2020. 

Termen: 31.07.2020 - Realizată 

2. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau 

extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 

Termen: permanent  - Realizată / se menține 

3. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale 

capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament. 

Termen: permanent – Realizată / se menține                                                           

 

Măsuri stabilite: 

1. Solicitarea acordului de mediu înainte de a se iniția orice proiect ce presupune modificări sau 

extinderi ale instalației existente conform Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 

Termen: permanent                                                         Răspunde: titularul de activitate 

2. Notificarea SR APM Gorj ori de câte ori apar modificări ale tipurilor, cantităților sau ale 

capacităților de stocare pentru substanțele și preparatelor periculoase prezente pe amplasament. 

Termen: permanent                                                          Răspunde: titularul de activitate     

3. Igienizarea cuvelor de retenție aferente rezervoarelor prezente pe amplasament. 

Termen: 31.05.2021 - realizat                                          Răspunde: titularul de activitate     

                                                                       

 

 

 

 

ȘEF DEPARTAMENT HSE 
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