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9020/15.03.2021
SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația de pompare țiței Cartojani
Divizia 2 Sud - 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 Cartojani, jud. Giurgiu, 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 3.03.2021, reprezentanți ai SR APM Giurgiu, ISU Giurgiu și GNM CJ
Giurgiu au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 7647, la Stația de pompare țiței
Cartojani, jud. Giurgiu.
Sumarul constatărilor inspecției:
Tematica inspecției:
1. Verificarea respectării Legii nr. 59/2016 în ceea ce privesc responsabilitățile
autorităților competente cu atribuții în gestionarea producerii unui accident major în
care sunt implicate substanțe periculoase, cantitățile maxime de stocare și cele
existente ale substanțelor periculoase deținute conform Legii nr. 59/2016.
2. Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59/2016.
3. Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unui accident major conform
anexelor nr. 2 și nr. 2.1 din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003.
4. Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute:
- Denumirea substanțelor folosite;
- Cantitatea maximă de stocare;
- Cantitatea existentă în unitate;
- Locurile de depozitare;
- Modul de operare.
Sumarul constatărilor inspecției:
CONPET S.A deține autorizația de mediu nr. 5/6.04.2011, revizuită la data de
15.12.2015, revizuită la data de 19.01.2021, fiind valabilă de la data emiterii și își păstrează
valabilitatea pe toată durata desfășurării activității cu condiția vizării anuale, conform
prevederilor legislației în vigoare.

CONPET S.A desfășoară activitatea de depozitare, colectare și transport țiței prin
conducte.
Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia
gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii producerii unui accident major, precum și
modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.
Documentele verificate pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii
producerii unui accident major sunt viabile, operaționale și sunt întocmite în conformitate cu
legislația în vigoare.
Măsurile stabilite in inspecțiile anterioare au fost realizate.
Măsuri stabilite:
1. Măsura cu caracter permanent dispusă în urma controlului anterior rămâne în vigoare și
anume: „Activitatea se va desfășura în condițiile respectării prevederilor autorizației de
mediu”
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