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INFORMAȚIA PRIVIND MEDIUL 
CONPET SA PLOIEȘTI 

Trim. III 2022 
(în conformitate cu prevederile HG nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul) 

 

   CONPET S.A. operează sistemul național de transport prin conducte al țițeiului, 
gazolinei și condensatului. 

 
Reglementarea activităților din punct de vedere al mediului și gospodăririi apelor 

 
  Din punct de vedere al protecției mediului şi al gospodăririi apelor, activitatea 

CONPET este autorizată în conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, cu completările şi modificările ulterioare şi Legea apelor nr. 107/2005, cu 
completările şi modificările ulterioare. Conpet deține în acest sens 39 de autorizații de 
gospodărire a apelor și 22 de autorizații de mediu. 

  Ca urmare a apariției Legii nr. 219/15 noiembrie 2019, pentru modificarea și 
completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 
mediului prin care se enunță că ,,Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își 
păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală’’ si ținând 
cont de data emiterii actelor de reglementare, au fost depuse pe parcursul trimestrului III la 
Agențiile Teritoriale de Mediu documentele necesare solicitării vizelor anuale pentru 
următoarele acte de reglementare:  
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1. Autorizația de mediu nr. PH-394/9.11.2011, rev.în 2.10.2020, privind activitățile 
desfășurate în cadrul Stației de pompare țiței Urlați (jud.Prahova). 

2.  Autorizația de mediu nr. 269/4.11.2022, privind activitățile desfășurate în cadrul  
Rampei de încărcare țiței și gazolină Marghita (jud.Bihor). 

 

 Pe parcursul trimestrului III 2022 au fost obținute următoarele Decizii privind vizarea 
anuală a autorizațiilor de mediu:  

1. Decizia nr. 181 / 13.07.2022 -Autorizația nr.98/3.07.2013,pentru activitățile 
desfășurate în cadrul Stației de pompare Urziceni, Jud.Ialomița. 

2. Decizia nr. 282 / 28.07.2022 - Autorizația nr.90/1.08.2019,pentru activitățile 
desfășurate în cadrul Rampei de încărcare Cireșu, Jud.Brăila. 

3. Decizia  nr.  964   /  3.08.2022   -Autorizația nr.PH 349/9.11.2010,pentru  activitațile 
desfașurate în cadrul Stației de pompare Urlați, Jud.Prahova. 

4. Decizia  nr. 1232  / 10.08.2022   - Autorizația  nr.269/4.11.2020, pentru activitățile 
desfășurate în cadrul Rampei de încărcare Marghita, Jud.Bihor. 

5. Decizia  nr.  776  /   30.08.2022   - Autorizația nr.337/10.09.2013,  pentru activitațile 
desfășurate în punctele de lucru din Jud.Constanța, Oraș Năvodari DJ 226,KM 23 
(incinta ROMPETROL SA ). 

            

 
           Pe domeniul gospodăririi apelor a fost reînnoită autorizația de gospodarire a apelor     
           pentru obiectivul:  
         

•     Rampa de încărcare Imeci, Jud.Covasna (Autorizația modificatoare de 

gospodărire a apelor nr. 94 / 25.08.2022) . 

 
                  

    Ținand cont de termenul de valabilitate al autorizațiilor, dar și de unele modificări 

apărute, față de situația reglementată anterior, a fost făcută solicitare privind modificarea, 

autorizației de gospodărire a apelor pentru Rampa de încărcare Imeci, Județul Covasna 

nr.33/21.07.2020. 

  
 

      Protecția Calității Apelor 

      
    S-au reactualizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.D.D nr. 278/1997,                 

Planurile de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale pentru următoarele 
obiective: 

        

• Conducte locale de transport țiței, Județul Bacău.  
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• Conducte de transport țiței Ghelința-Imeci și Rampa de încărcare țiței Imeci, 
Județul Covasna. 

 

 
 
Monitorizarea factorilor de mediu 

 Pentru perioada trimestrului III 2022, conform Programului anual de monitorizarea 
factorilor de mediu al Conpet SA Ploiești, au fost realizate monitorizări pentru:  

 

• apa pluvială evacuată din cadrul Rampei Berca în contracanalul S.H Buzău 
(monitorizare lunară). 

• apă uzată menajeră -de la Sediul II evacuată în rețeaua de canalizare Apa 
Nova (monitorzare lunară)  

• apă uzată epurată evacuată în emisari naturali din Stația Siliștea, Otești, 
Țicleni, Rampa Bărbătești, Rampa Imeci. 

 
Valorile înregistrate pentru fiecare indicator de monitorizare al factorilor de mediu sunt 

sub limitele maxime admise prevăzute în actele de reglementare, conform rapoartelor  de 
încercare emise de laboratoarele autorizate. Analizele fizico-chimice pentru monitorizarea 
factorilor de mediu au fost realizate prin intermediul laboratoarelor acreditate RENAR.  

Rezultatele monitorizărilor factorilor de mediu sunt comunicate către proprietarii 
retelelor de canalizare/autoritățile de mediu conform cerințelor impuse prin autorizațiile de 
mediu: 

-raportarea lunara catre APA NOVA și S.H. Buzău.  
-raportarea trimestrială privind monitorizarea apei pluviale de la Rampa Berca, 

Agenției pentru Protecția Mediului Buzău conform condițiilor impuse în Autorizația de Mediu 
76 din 3.05.2011. 
 
Evaluarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe de mediu 
 
              Evaluarea periodică a conformării cu cerințele legale a fost asigurată prin inspecții 
efectuate de către reprezentanții autorităților de Mediu (GNM-Comisariate Județene , APM 
teritoriale, Secretariatele de Risc din cadrul APM teritoriale, ANAR București, Administrații 
Bazinale), inspecții interne realizate de  responsabilii HSEQ. In cursul trimestrului III 2022 au 
fost realizate 5 inspectii externe.    
 
Controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 
periculoase (domeniul SEVESO).   

 

• Revizuirea Notificării, conform cerințelor Legii 59/2016, privind controlul asupra 
pericolelor de Accidente Majore în care sunt implicate substanțele periculoase pentru 
Rampa încărcare țiței și gazolină Biled, Județul Timiș. 
 

• Revizuirea notificării pentru Stația Cartojani - Județul Giurgiu, ca urmare a modificării 
formularului. 
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• Elaborarea și postarea pe site-ul Conpet a ,,Informațiilor care trebuie comunicate 
publicului privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de 
accident’’ pentru Stația Siliștea- județul Dâmbovița , Rampa  Bărbătești-Județul Gorj și 
Rampa Biled-Județul Timiș, conform prevederilor Legii 59/2016. 

 

• Elaborarea Sintezei Raportului de inspecție SEVESO pentru Stația de pompare 
Siliștea, județul Dâmbovița, Rampa încărcare țiței Bărbătești - Județul Gorj. 

 
 
Managementul deșeurilor generate  

 

              În trimestrul III 2022 au fost elaborate: 

 

• Evidența Gestiunii deșeurilor pentru obiectivele Conpet aflate pe teritoriul 
administrativ din 21 de judete , respectiv :                         
Arad, Argeș, Brăila, Buzău, Bihor, Bacău, Constanța, Covasna, Călărași, Dolj, 

Dambovița, Galați, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Olt, Prahova, Vâlcea, Vrancea, Teleorman, 

Timiș.  

• A fost emisă comandă pentru eliminarea uleiului uzat depozitat la Sediul II Ploiești. 

• Au fost introduse datele în aplicația SIM- uleiuri uzate pentru obiectivele din județele; 

Argeș, Bihor, Buzău, Covasna, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Galați, Ialomița, 

Prahova. 

• S-au întocmit chestionarele GD-PRODDES privind generarea și gestionarea 
deșeurilor în anul 2021 pentru  județele Prahova, Giurgiu,  Dâmbovița. 

            

• Finalizarea curățirii Rezervoarelor R13 și R1 Cartojani. 
           
 
  
       Rapoarte referitoare la conformarea cu cerințele legale 

 
În cursul trimestrului III 2022, CONPET SA a transmis raportări către Administrația 

Fondului de Mediu - raportarea lunară a datelor referitoare la emisii în atmosferă conform 
OUG nr. 196/2005, cu modificările și completările ulterioare -  Declarațiile privind obligațiile 
de plată la veniturile Fondului pentru mediu, reprezentând taxa pentru emisiile de poluanți în 
atmosferă provenite de la sursele fixe. 
 
  
         Sistemul de Management de Mediu    
        
 În cursul  trimestrului III al anului 2022 au fost reactualizate  următoarele documente: 

 

•  Program de management de mediu. 
 

•  Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu.  
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• Program anual de monitorizare și măsurare a caracteristicilor factorilor de mediu. 
 

• Procedura de sistem ’’Identificarea aspectelor de mediu și impacturile asociate’’ cod 
PS-MI-11. 

 

• Lista aspectelor semnificative de mediu și a impacturilor asociate generate de Conpet . 
    

• Lista deșeurilor inventariate la nivelul societatii Conpet. 
 

• Auditarea activității serviciului de către auditorii externi pentru certificarea sistemului de              
        management al mediului, în conformitate cu cerințele ISO 14001,de către organismul 

de certificare BUREAU VERITAS, nefiind identificate neconformități. 

 
 
 

 
 
          
                                                Șef Departament HSE 

                           Ing. Mădălina Mihaela Marussi 

 
 

                                           

  

 Șef Serviciul Protecția Mediului 

           Ing. Raluca Pârvu                                                                         Întocmit                                                                                                                                         
                                                   Ing. Gratziela Cismaru 
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