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SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE  

SEVESO, 08-09.03.2017 

 

 

Obiectivul S.C GASPECO L&D S.A., Statia de Imbuteliere GPL, cu punctul de lucru in satul 

Negoiesti, com. Brazi - Jud. Prahova, strada Piatra Craiului nr. 24, dispune de un grup de instalatii 

tehnologice care au in componenta echipamente mecanice, electrice si de siguranta alocate activitatilor 

pentru transferul, depozitarea, incarcarea si livrarea Gazelor Petroliere Lichefiate (GPL-argaz, propan, 

autogaz) in recipiente de tip butelii, autocisterne si cisterne CF.  

Activitatile sunt monitorizate pe operatii si faze, de aparate si dispozitive electronice privind 

controlul parametrilor tehnologici (nivel, temperatura, presiune), precum si al volumelor de produse GPL 

incarcate si distribuite la consumatori.  

Echipamentele, dispozitivele si aparatele, din componenta instalatiilor tehnologice, precum si 

sistemele si mijloacele pentru prevenire – interventie pentru situatii de urgenta, care se supun prevederilor 

ISCIR, normelor metrologice, normativelor pentru lucru in conditii Ex, sunt verificate  la scadenta de 

societati autorizate pentru care se intocmesc  buletin de incercari, raport de inspectie, raport service, fisa de 

evidenta echipamente, proces verbal.  

Evidenta si rezultatul verificarilor sunt consemnate in Registru de controale periodice RCP-OPN-

001. Pentru sistemele de siguranta, care nu intra sub juridictia normelor si normativelor nationale, sunt 

intocmite grafice si proceduri, aprobate la nivelul agentului economic, in baza carora se executa controale 

interne, verificari periodice,  cu  personal autorizat la nivelul statiei. 

Directiva 96/82/EC din 09.12.1996,  numita Directiva Seveso II, transpusa in legislatia din 

Romania prin Lege 59/2016, directiva care include si obiectivul S.C. GASPECO L&D S.A. - Statie de 

Imbuteliere  Negoiesti, impun reguli si masuri specifice  privind controlul asupra pericolelor de accident 

major in care sunt implicate substante periculoase. Astfel, in perioada 08-09.03.2017, in cadrul inspectiilor 
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anuale, societatea noastra, a fost controlata de reprezentanti din partea Garzii Nationale de Mediu, 

Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta-Prahova. 

Controlul a avut ca tematica “verificarea stadiului implementarii prevederilor Lege 59/2016, 

privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu 

completarile si modificarile ulterioare, privind: 

- stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior; 

- verificarea listei, chestionarului de control; 

- informarea publicului. 

Partile verificate ale obiectivului: 

- sistemul de management al securitatii - mentenanta; 

- accesul pe amplasament. 

Documente verificate in teren: 

- decizia de numire a responsabilului in managementul securitatii; 

- fisa postului; 

- autorizatia sau acordul de mediu; 

- notificarea activitatii; 

- analiza de risc; 

- activitati de informare; 

- politica de prevenire a accidentelor majore 

- concordanta intre exercitiile desfasurate pe amplasament cu planificarea acestora si rapoartele dupa 

exercitii; 

- concordanta intre scenariile din PUI  si exercitiile desfasurate; 

- organizare si personal; 

- identificarea si evaluarea riscurilor; 

- controlul operational; 

- managementul pentru modernizare/managementul schimbarilor; 

- planificarea pentru situatii de urgenta; 
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- audit si revizuire. 

Verificarea in teren: 

- accesul pe amplasament; 

- evaluarea raspunsului operatorului economic in urma simularii unei situatii de urgenta. 

      Raportul de Inspectie a fost insotit de chestionarul de verificare, cuprinzand intrebari specifice ca 

suport la completarea partii tabelare a documentului. 

Masurile stabilite anterior la Raportul de Inspectie inregistrat cu nr. 102 din 22.06.2016 au fost 

realizate integral. 

In urma verificarii documentelor si a situatiei din teren, au fost identificate neconformitati 

conform incadrarii operatorului ca obiectiv cu risc major-nivel superior de producere a accidentelor 

provocate de substante periculoase, pentru care s-au stabilit masuri si termen limita de realizare ale 

acestora in data de 30.08.2017, masuri care reprezinta obligatii/responsabilitati precum:  

- coroborarea elementelor SMS cu obiectivele PPAM, completarea procedurilor, instructiunilor si 

regulamentelor, in forma unitara, inclusive auditul SMS; 

- in conformitate cu respectarea prevederilor legale privind “Informarea publica” prin sinteza 

raportului de inspectie utilizandu-se modalitatile din cap. V.6 din Ord. MMGA nr. 1299/2005. 

 

Referitor la informarea publicului: 

 Societatea desfasoara o campanie continua de informare a populatiei privind activitatea 

operatorului SEVESO, documentul este intocmit in Martie 2017 respectand prevederilor Anexei 6 din 

Lege 59/2016, iar in ceea ce priveste  rezultatele acestei campanii, nu au fost inregistrate 

observatii/sesizari/solicitari din partea publicului, nici in format electronic si nici in format scris. 

Pe timpul controlului nu s-au aplicat sanctiuni contraventionale.  

 

      Operatorul economic S.C . GASPECO L&D S.A . Negoiesti,  raspunde de functionarea in conditii 

de siguranta a obiectivului, de prevenire a accidentelor majore si de limitare a efectelor acestora asupra 

sanatatii populatiei si mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv de tip SEVESO, inclusiv pe 

perioada de remediere a neconformitatilor.  
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