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SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 

realizată la 

Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila 

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 a fost încadrată Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila 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 20.09.2021, reprezentanți ai ISU Brăila și GNM CJ Brăila au efectuat o inspecție 

planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr.32061/20.09.2021, la Rampa de încărcare țiței 

Cireșu, jud. Brăila. 

 

 Documentele luate în considerare: 

- Notificarea activității revizia 4, înregistrată cu nr. 16129/27.04.2018, înregistrată la APM 

Brăila cu nr. 5608/10.05.2019; 

- Fișa cu date de securitate pentru petrol brut - țiței, versiunea 7 din 24.04.2017; 

- Adresa ANPM nr. 1/801/13.03.2018, ca urmare a solicitării OMV Petrom S.A nr. 

508/PA/13.02.2018, înregistrată cu nr. 2196/14.02.2018 la ANPM București, referitoare la 

modificarea frazei de pericol din H411 în H413; 

- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore rev. 1, înaintată prin adresa nr. 3752 din 

30.01.2020, înregistrată la APM Brăila sub nr. 2176/7.02.2020; 

- Autorizația de Mediu nr. 90/01.08.2019, valabilă până la data de 01.08.2024, pentru care s-a 

obținut viza anuală, conform Deciziei APM Brăila nr. 160/26.05.2021; 

- Grafic anual privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență, conform scenariilor din 

Politica de Prevenire a Accidentelor Majore; 

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității; 

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; 
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- 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: 

 Conform capacităților și cantităților relevante de substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru 

sănătate, pericole fizice și pericolelor pentru mediu existente pe amplasamentul societății Conpet S.A Ploiești – 

Rampa de încărcare țiței Cireșu, obiectivul intră sub incidența Directivei SEVESO III, transpusă prin Legea nr. 

59/2016, la nivel inferior. 

 Din punct de vedere al protecției mediului, obiectivul nu intră sub incidența Directivei IPPC și deține 

autorizația de mediu nr. 90/1.08.2019, emisă de APM Brăila, valabilă până la data de 1.09.2024, fără a conține 

Program de conformare, pentru care s-a obținut viza anuală conform Deciziei APM Brăila nr. 160/26.05.2021. 

 Activitatea  se desfășoară pe amplasamentul autorizat și în conformitate cu prevederile documentelor 

care au stat la baza emiterii autorizației de mediu. 

 Activitatea în cadrul Rampei Cireșu se desfășoară cu caracter permanent. 

 Amplasamentul a trecut din categoria amplasamentelor de nivel superior în categoria amplasamentelor 

de nivel inferior ca urmare a modificării frazei de pericol din H411 în H413. 

Măsuri stabilite: 

 Nu au fost stabilite măsuri corective. 

 

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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