
 

SINTEZA 
RAPORTULUI DE INSPECTIE SEVESO, 

 28-29.11.2017 
 

 
Obiectivul Statia de Imbuteliere GPL Timisoara, strada Ioan Slavici în prelungire, județul Timiș,, 

punctul de lucru al S.C GASPECO L&D S.A.,, 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 prin intermediul aparatelor si dispozitivelor 
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 – interven tie 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 Registrul de controale periodice. Pentru 
sistemele de siguranta care nu intra sub juridictia normelor si normativelor nationale sunt intocmite grafice si 
proceduri, aprobate la nivelul agentului economic, iar in baza carora se executa controale interne, verificari 
periodice, cu personal autorizat la nivelul statiei. 
 

Directiva Seveso III, transpusa in legislatia nationala prin Legea 59/2016, anterior HG 804/2007, se 
aplica si obiectivului S.C. GASPECO L&D S.A. - Statia de Imbuteliere GPL Timisoara, impunandu-se reguli 
si masuri specifice privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante 
periculoase. Astfel, in perioada 28-29.11.2017, in cadrul inspectiilor anuale, Statia de Imbuteliere Timisoara 
GPL Timisoara fost controlata de reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Timis si 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “BANAT” al judetului Timis. Actiunea a fost inregistrata in 
Registrul Unic de Control la pozitia 81 din 28.11.2017. 
 

Controlul a avut ca tematica verificarea stadiului implementarii si respectarii prevederilor Legii nr. 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, 
privind: 

- Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe 
periculoase. 

- Modul de elaborare, aprobare şi aplicare a documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea 
împotriva incendiilor şi protecţiei civile; 

- Modul de întocmire a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, dacă acesta este cunoscut şi aplicat de 
către personal, prin executarea unui exerciţiu pe timpul controlului 

- Incadrarea cu personal a structurilor cu atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţiei 
civile; 

- Organizarea încadrarea şi dotarea conform criteriilor de performanţă a serviciului privat pentru situaţii 
de urgenţă şi evaluarea anuală a activităţii serviciului privat conform Ordinului Prefectului jud. Timiş 

- Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţiei civile la operatorii 



 

economici/instituţiile cărora le-aţi transferat dreptul de folosinţă asupra unor construcţii/instalaţii, sau 
cele cu care aveţi încheiate contracte de antrepriză 

 
Partile verificate ale obiectivului: 
 
- obectivul a fost verificat in ansamblu;  

 

Documente verificate in teren: 
 
- decizia de numire a responsabilului in managementul securitatii;  
- autorizatia sau acordul de mediu;  

- notificarea activitatii;  
- analiza de risc;  

- politica de prevenire a accidentelor majore;  

- organizare si personal;  

- identificarea si evaluarea riscurilor;  

- controlul operational;  

- managementul pentru modernizare/managementul schimbarilor;  
- planificarea pentru situatii de urgenta.  

- monitorizarea performanței; 
- adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare; 
- audit și revizuire; 
 
Verificarea in teren: 
 
- accesul pe amplasament; 

- sistemele de avertizare/alarmare;  

- sistemele de comunicatii in interiorul si exteriorul amplasamentului;  

- echipamentele si instalatiile de protective 

- echipamentele si instalatiile de interventie;  

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

 
Concluzie - Sumarul constatărilor inspecţiei: 

 
- Operatorul economic respectă legislaţia în vigoare pe linia controlului activităţilor care prezintă pericol 

de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; 
- Documentele de planificare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor în situaţii de urgenţă sunt 

întocmite în volum complet şi respectă cerinţele legislaţiei în domeniu; 
- Nivelul de pregătire pentru intervenţie al personalului a fost verificat prin executarea unui exerciţiu de 

intervenţie al SPSU, pe o ipoteză din P.U.I. (scăpari masive de gaze) şi a fost evaluat cu calificativul 
FB; 

- Activitatea principala cuprinde:  
- CAEN 5210: Depozitari;  
- CAEN 2011: fabricarea gazelor industriale,  

- Activitatea a fost autorizată d.p.d.v. al protecţiei mediului cu AM nr. 11522/24.09.2013, cu program de 
conformare, valabila pana la data de 24.09.2023. 

 
- Capacităţi de stocare:  



 

- 2 rezervoare sferice cu capacitate de 1000 m.c. fiecare pentru depozitare butan; 
- 2 rezervoare orizontale cu capacitate de 100 m.c. fiecare, pentru depozitare propan si 

autogaz; 
- 3 rezervoare orizontale cu capacitate de 5 m.c. fiecare, pentru depozitare propan, pentru 

alimentarea centralei termice; 
- 8 vagoane cisternă cu capacitate de stocare 45 tone fiecare; 
- 2000 buteli de butan (26 l) cu capacitate de 10 kg fiecare; 
- 6000 buteli de butan (26 l) cu capacitate de 11 kg fiecare; 
- 4000 buteli butan (26 l ) cu capacitate de 12.5 kg fiecare; 
- 5 vagoane cisterna cu propan de 40 t fiecare; 
- 1200 buteli de propan (26 l) cu capacitate de 10 kg fiecare ; 
- 120 buteli de propan (84 l) cu capacitate de 35 kg fiecare; 
- 4 vagoane cisterna cu autogaz cu capacitate de 40 t fiecare; 
- 1 rezervor motorina cu capacitate de 3,34 t; 

- Stocurile prezente pe amplasament, la data inspecţiei sunt urmatoarele: 
- Butan:      527,00 t.; 
- Propan:    223,00 t.; 
- Autogaz:  111,00 t.; 
- Motorina: 3,00 t.; 

-   S-a facut ultima notificare la SR APM cu nr. 7808 RP /27.06.2017 – in care s-a specificat eliminarea 
metanolului si extinderea capacitătii de stocare pentru propan si autogaz. Unitate este in curs de 
extindere a capacitatilor urmand a se finaliza lucarile cu pozitionarea viitoarelor rezervoare in 
cursul anului 2018. 

-    Operatorul economic are un nou P.U.I. care a fost depus la SR APM in 10.05.2017 impreuna cu 
raportul de securitate cu nr. 5700 RP si 5701 RP. 

-     Societatea a mai intocmit un nou raport de securitate pentru extinderea viitoare care a fost depus la SR 
APM  cu nr. 9476 RP din 03.08.2017.  

-      SR APM a transmis catre autoritati raportul de securitate spre verificare. 
-      Pana la data controlului nu s-a realizat amplasarea celor 2 rezervoare de propan/autogaz. 
-    Activitatea principală cuprinde: depozitare GPL, procesare GPL in vederea obtinerii de autogas, 

imbutelierea in butelii casnice, transportarea si distributia buteliilor GPL la punctele de 
desfacere/consum. 

-     Centrala termică este compusă dintr-un cazan de tip LOOS cu capacitate de 2 t abur /ora, 1 cazan 
PANINI de 1t/h, 1 cazan PANINI pentru apa calda, cu capacitate totală de 2,2 MW. 

-      Societatea intentionează extinderea capacitătii de stocare prin extinderea antrepozitului fiscal de 
productie pe terenul adiacent liniilor ferate uzinale. 

-      Societatea este certificata conform ISO 14001, ISO 9001 si OHSAS 18001. 
-      Exista preinregistrarea substantelor conform Regulamentului REACH. 

 
In Raportul de Inspectie anterior, inregistrat cu nr. 13 din 19.04.2016 nu au fost stabilite masuri de 

realizat si termene de realizare a acestora. 
 

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

Referitor la informarea publicului:  
 

Statia de Imbuteliere GPL Timisoara desfasoara o campanie continua de informare a populatiei privind 
activitatea sa ca operator SEVESO, 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., raspunde de functionarea in conditii de siguranta a 
obiectivului, de prevenirea accidentelor majore si de limitarea efectelor acestora asupra sanatatii populatiei si 
mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv de tip SEVESO, inclusiv pe perioada de remediere a 
neconformitatilor. 
 
 
Data: 14.12.2017 
 
 
 
 
 
 


