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SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași
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 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 30.08.2021, reprezentanți ai SR APM Călărași, GNM CJ Călărași și ISU Călărași au
efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr.29655, la Stația automatizată de pompare țiței
Călăreți, jud. Călărași.
Scopul verificării:
Controlul operațional și managementul schimbărilor/modificărilor din cadrul sistemului de
management al securității.
Documentele luate în considerare:
Pentru activitatea desfășurată în cadrul unității, societatea deține autorizație de mediu, emisă de
ANPM, cu valabilitate în toată perioada în care titularul obține viza anuală.
S-a pus la dispoziție Viza anuală de mediu pentru autorizația de mediu deținută, cu valabilitate
în perioada 21.02.2021 – 21.02.2022.
A fost obținută autorizația de securitate la incendiu pentru instalația de stingere a incendiilor.
Constatări:
Activitatea din cadrul Stația automatizată de pompare țiței Călăreți este complexă, în cadrul ei
existând 5 substații de pompare, 5 rezervoare de țiței, 8 gări de godevil, 3 de primire și 5 de placare,
baterie de cazane abur, grup PSI, remize PSI, magazie de materiale, laborator, grup de locuințe pentru
echipele de intervenție, atelier mecanic.
Stația Călăreți este o stație de tranzit, primește țiței de la Stația Bărăganu (obiectiv Conpet) cu
posibilitatea de stocare temporară în cele 5 rezervoare.
La data controlului țițeiul se pompează pe tronsonul Călăreți – Ploiești.
Există publicate informații care trebuie comunicate publicului în cazul pericolului de accident
major, 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 internă este întocmit la data controlului, competența de întocmire a Planului
de urgență externă revenind ISU județului Călărași.
În urma exercițiului pentru situații de urgență se încheie proces verbal de analiză a exercițiului
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
la locuri vizibile.
Sunt respectate cerințele ce stau la baza controlului operațional și managementului pentru
modernizare / managementului schimbărilor.
Concluzii:
Urmare a constatărilor la data și ora controlului, unitatea controlată respectă prevederile Legii
nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe
periculoase și a Legii nr. 64/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind
funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor
consumatoare de combustibil.
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.
2. În cazul unei poluări accidentale se va anunța în maxim 2 ore GNM CJ Călărași, APM Călărași
și SGA Călărași, se stabilește sursa poluării, tipul poluantului și se intervine cu materiale aflate
în dotare pentru situații de poluări accidentale.
Nu s-au aplicat sancțiuni.
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