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SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO 

realizată la 

Stația automatizată de pompare țiței Poiana Lacului 

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 Poiana Lacului, jud. Argeș, 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 12.06.2020, reprezentanți ai ISU Argeș și GNM CJ Argeș au efectuat o 

inspecție planificată, înregistrată sub nr. 18108, la Stația de pompare țiței Poiana Lacului, jud. 

Argeș 

 

 Sumarul constatărilor inspecției: 

 

 Tematica inspecției:  

 Verificarea Sistemului de Management al Securității adaptat de Conpet S.A Ploiești – 

Stația automatizată Poiana Lacului. 

 Analiza încadrării în prevederile legislative. 

 

 Părțile verificate ale obiectivului: 

 Sistemul de Management al Securității (funcționalitatea instalațiilor speciale de 

stingere; identificarea efectului Domino în raport cu instalațiile învecinate; managementul 

activităților privind gestionarea riscurilor tehnologice). 

 Fișa cu date de securitate. 

 

 Documentele luate în considerare: 

• Decizia de numire a responsabilului în managementul securității; 

• Notificarea activității; 

• Analiza de risc; 

• Informare; 

• Planul de urgență internă. 
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Măsuri stabilite: 

1. Se vor efectua lucrări tehnologice pentru evitarea pierderilor de produs (țiței) în stația 

de pompare, aspect sesizat la manometrul de presiune aferent sistemului de pompare 

țiței de la pompa FG001A. 

Termen: 12.06.2020 (realizat) 

2. În cazul creșterii capacității de stocare sau producerii unui accident major cu implicarea 

de substanțe periculoase se vor notifica instituțiile competente cu aplicarea Legii nr. 

59/2016  cu respectarea cerințelor ordinului comun MAI/MMAP nr. 1175/39/2020, 

respectiv MAI/MMAP nr. 1176/40/2020. 

 Termen: permanent           

 Răspunde: Responsabil Managementul Securității / Șef Sector Poiana Lacului 

 
 

DIRECTOR GENERAL 

dr. ing. Timur Vasile CHIȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General Adjunct 

jr. Anamaria Dumitrache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef  Birou Autorizații Mediu                                                                      Birou Autorizații Mediu 

ing. Andronela Bărbulescu                                                                         ing. Zoe Costin 
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