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SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 

realizată la 

Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea 

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 Orlești, jud. Vâlcea a dus la  

încadrarea obiectivului, conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major in care sunt implicate substanțe periculoase, în categoria amplasamentelor de 

nivel inferior.  

 

 În data de 04.04.2022, reprezentanți ai SR APM Vâlcea, ISU Vâlcea și GNM CJ Vâlcea 

au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 

11916/04.04.2022, la Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea. 

 

 Tematica inspecției:  

- Verificarea respectării Legii nr. 59 din 2016 în ceea ce priveste responsabilitățile 

autorităților competente cu atributii in gestionarea producerii unui accident major în 

care sunt implicate substanțe periculoase, cantitatile maxime de stocare si cele existente 

ale substantelor periculoase detinute conform anexei nr 1 din Legea 59 din 2016;  

- Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59 din 2016, privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 

periculoase; 

- Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activități care prezintă pericole de 

producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase conform  

O.M.A.P.A.M nr. 1175/2019; 

- Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute-sursa de risc (denumirea 

substantelor folosite, cantitatea maxima de stocare, cantitatea existenta la unitate, 

locurile de depozitare, modul de operare); 

- Verificarea sistemului de management al securității; 

- Verificarea sistemului tehnologic. 

 

 Documentele luate în considerare: 

• Decizia de numire a responsabilului în managementul securității; 

• Notificarea activității; 

• Analiza de risc; 
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• Informare; 

• Planul de urgență internă; 

• Sistemul de management al securității conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/11.04.2016 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe 

periculoase. 

 

Verificarea în teren: 

- Accesul pe amplasament; 

- Sisteme de avertizare / alarmare; 

- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului; 

- Echipamentele și instalațiile de protectie; 

- Echipamentele și instalațiile de intervenție; 

- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență. 

 

Sumarul constatărilor inspecției: 

 Cu ocazia efectuării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în 

domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și comunicații, precum 

și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție. 

 Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia 

gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum și modul de 

organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului. 

 

 Măsuri stabilite și termene de realizare: 

 Nu au fost stabilite măsuri. 

 

 

                     Director General 

                    Ing. Dorin Tudora 
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 Jr. Lupea Ioana Mădălina 

 

 

      Sef Departament HSE 

 Ing. Marussi Mădălina Mihaela 

 

 

     Șef Serviciu Protectia Mediului 

          Ing. Pârvu Ana Raluca 

            Serviciu Protecția Mediului 

                     Ing. Dinică Simona 
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