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SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 

realizată la 

Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița 

- 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 de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița a fost 

încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

 În data de 24.08.2021, reprezentanți ai ISU Dâmbovița și GNM CJ Dâmbovița au 

efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr.29083/24.08.2021, 

la Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița. 

 

 Tematica inspecției:  

- Organizarea, instruirea și responsabilitatea personalului implicat în managementul 

urgențelor majore; 

- Identificarea și evaluarea pericolelor majore; 

- Managementul pentru modernizare; 

- Cantități existente. 

 

 Documentele luate în considerare: 

• Decizia de numire a responsabilului în managementul securității; 

• Notificarea activității; 

• Analiza de risc; 

• Informare; 

 

Sistemul de management al securității conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/11.04.2016  

 

- 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; 

- Monitorizarea performanței; 

- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare; 

- Audit și revizuire; 

- Personal contractat 
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Verificarea în teren: 

- Accesul pe amplasament; 

- Sisteme de avertizare / alarmare; 

- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului; 

- Echipamente și instalații de protecție; 

- Echipamentele și instalațiile de intervenție; 

- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență. 

 

Sumarul constatărilor inspecției: 

 În urma inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul 

managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și de comunicații, precum și 

echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție. 

 Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia 

gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de 

organizare și executare a activităților planificate și executate în cadrul amplasamentului. 

 Cu ocazia exercițiului inopinat în timpul programului de lucru cu FISPA Siliște, s-au 

constatat următoarele: 

- Personalul angajat din cadrul formațiilor de intervenție salvare și prim ajutor din tura de 

serviciu, este instruit în ceea ce privește modul de intervenție și s-a echipat 

corespunzător. 

- Instalațiile de stingere / răcire (inundare cu spumă / răcire) sunt funcționale. 

 

Nu au fost dispuse măsuri. 

Nu au fost aplicate sancțiuni. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2 

jr. Ioana Mădălina LUPEA 

 
 

 

 

ȘEF DEPARTAMENT HSE 

ing. Mădălina Mihaela MARUSSI 

 

 

 

 

 

   Șef Serviciu Protecția Mediului                                                                      Întocmit, 

   ing. Raluca Pârvu                                                                                             ing. Zoe Costin 
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