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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 21.09.2021, reprezentanți ai GNM CJ Gorj și ISU Gorj au efectuat o inspecție
planificată, înregistrată sub nr. 32239/21.09.2021, 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.
Documentele luate în considerare:
- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Raport de Securitate;
- Plan de Urgență Internă;
- Notificări.

-

Sistemul de management al securității:
Politica de prevenire a accidentelor majore;
Organizare și personal;
Identificarea și evaluarea riscurilor;
Controlul operațional;
Management pentru modernizare / managementul schimbărilor;
Planificare pentru situații de urgență;
Monitorizarea performanței;
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;

-

Audit și revizuire;
Personal contractat.

-

Verificare 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;
Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.
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.
Deșeurile prezente pe amplasament sunt depozitate în condiții de siguranță și sunt
eliminate periodic de către o firmă autorizată.
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
aproape finalizat, în prezent mai fiind necesare doar lucrările de automatizare ale acestuia.
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, din cauza creșterii vegetației.
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. 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.
Realizată / se menține
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.
Realizată / se menține
Răspunde: titularul de activitate
3. Igienizarea cuvelor de retenție aferente rezervoarelor prezente pe amplasament.
Realizată / se menține
Răspunde: titularul de activitate

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: permanent
Răspunde: titularul de activitate
4. Realizarea unui sistem pentru acționarea unui sistem pentru acționarea mijloacelor de alarmare
deținute de societate pe teritoriul județului Gorj din Centrul Operațional Județean al ISU Gorj.
Termen: semestrul al II-lea 2022
Răspunde: titular de activitate
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