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SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECŢIE 

SEVESO, 26-29.07.2021 

 

 

Obiectivul S.C GASPECO L&D S.A., Staţia de Îmbuteliere GPL, cu punctul de lucru în satul 

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

tehnologice care au în componentă echipamente mecanice, electrice şi de siguranţă alocate activităţilor 

pentru transferul, depozitarea, încărcarea şi livrarea Gazelor Petroliere Lichefiate (GPL-argaz, propan, 

autogaz) în recipiente de tip butelii, autocisterne şi cisterne CF. 

 

Controlul a avut ca tematică “verificarea stadiului implementării prevederilor din Lege 59/2016, 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, la 

Hala de Imbuteliere GPL: 

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior 

- verificarea în teren a staţiei de îmbuteliere  

- verificarea Listei/chestionarului de control; 

- informarea publicului; 

- verificarea implementării politicii de prevenire a accidentelor majore, precum şi a planului de 

management al securitătii pentru aplicarea acestei politici, potrivit prevederilor Legii 59/2016, 

în cadrul instalaţiei, cu accent privind  mentenanţa şi managementul schimbării; 

- elemente privind managementul schimbării la nivelul amplasamentului, la hala de imbuteliere.  

 

Au fost verificate documente evidenta pentru vasele si conductele ce intra sub incidenta ISCIR din 

dotarea S.C. GASPECO L&D S.A.-statia de imbuteliere GPL punct de lucru Negoiesti. 

 Măsurile stabilite anterior la Raportul de Inspecţie înregistrat cu nr. 851 din 16.03.2021 au fost 

realizate integral. 

 În urma verificării documentelor au fost stabilite masuri de imbunatatire a activitatii. 

 

Referitor la informarea publicului: 

 Societatea desfăşoară o campanie continuă de informare a populaţiei privind activitatea 

operatorului SEVESO, documentul este întocmit în martie 2021 respectând prevederilor Anexei 6 din 

Lege 59/2016, iar în ceea ce priveşte rezultatele acestei campanii, nu au fost înregistrate 

observaţii/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic şi nici în format scris. 

Data: 10.08.2021.            
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