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SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 
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 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 Călăreți, jud. Călărași 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 2.06.2021, reprezentanți ai SR APM Călărași, GNM CJ Călărași și ISU Călărași au 

efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr.17961, la Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, 

jud. Călărași. 

 

 Tematica: 

 Verificarea modului de realizare a măsurilor stabilite la controlul anterior din data de 2.06.2020; 

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

Călăreți, planificarea acțiunilor pentru cazuri de urgență; 

 Verificarea sistemelor tehnologice. 

 

 Verificarea documentelor în teren: 

 Decizia de numire a responsabilului în managementul securității; 

 Autorizația sau acordul 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; 

  Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu. 

 

 Sumarul constatărilor inspecției: 

 Pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, societatea deține Autorizația de mediu nr. 

3/21.02.2011, rev. 1 din data de 15.06.2015, rev. 2 din data de 19.01.2021 cu valabilitate în toată perioada 

în care titularul obține viza anuală pentru activitățile: Transporturi prin conducte și Depozitări, conform 

codurilor CAEN 4950 și 5210, emisă de ANPM București. 

 S-a pus la dispoziție Decizia nr. 7 din 25.01.2021 pentru aplicarea vizei anuale a Autorizației de 

mediu nr. 3/21.02.2011, rev.1 din 15.06.2015 și rev.2 din 19.01.2021 pentru perioada 21.02.2021 – 

21.02.2022. 

 A fost emisă Autorizația de securitate la incendiu nr. 47/13/SU-CL din 29.05.2013 pentru instalația 

de stingere a incendiilor. 

 Stația Călăreți este o stație complexă, în cadrul ei existând 5 substații de pompare, 5 rezervoare de 

țiței, 8 gări de godevil, 3 de primire și 5 de plecare, baterie de cazane cu abur, grup PSI, remiză PSI, 

magazie de materiale, laborator, grup de locuințe pentru echipele de intervenție, atelier mecanic. 

 Există întocmite informații care trebuie comunicate publicului în cazul pericolelor de accidente 

majore, operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii 

sunt supuse unui audit. 

 Operatorul nu se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele 

transfrontaliere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992. 

 Planul de urgență externă este întocmit la data controlului, competența de întocmire a PUE revine 

ISU al județului Călărași. 

 În urma exercițiilor pentru situații de urgență se încheie proces verbal de analiză a exercițiilor de 

simulare, în care se consemnează obiectivele urmărite, natura exercițiului, modul de acționare, concluzii. 

 Politica de prevenire a accidentelor majore este făcută publică angajaților, prin afișarea acesteia în 

locuri vizibile. 

  

 Măsurile stabilite anterior  

1. La finalizarea lucrărilor de construire a rezervorului R3 se va notifica SR APM Călărași, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanțele periculoase, art. 7, pct. 6 și se va solicita 

și obține revizuirea autorizației de mediu. 

Măsura s-a realizat. 

2. Actualizarea raportului de securitate și transmiterea lui la SR APM Călărași, în 

conformitate cu art. 10, alin. 5 și 6 din Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

Măsura s-a realizat. 

 

 



 

 
 

Măsuri stabilite: 

 

1. Informarea APM Călărași, ISUJ Călărași și GNM CJ Călărași la creșterea semnificativă a 

cantității sau schimbarea semnificativă a naturii ori stării fizice a substanțelor periculoase 

prezente pe amplasament în conformitate cu art. 7, alin. 6 din Legea nr. 59/2016. 

Termen: permanent                                                 Răspunde: conducerea societății 

 

2. Informațiile furnizate publicului vor fi actualizate ori de câte ori este necesar pe pagina de 

internet a titularului. 

Termen: permanent                                                Răspunde: conducerea societății 
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   Șef Serviciu Protecția Mediului                                                                      Întocmit, 
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