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Nr.57 / 23.04.2021 

 

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECŢIE 
SEVESO, 20-21.04.2021 

 

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

în Timisoara, str Ion Slavici, nr 132, jud Timis, 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: 

-respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente 

majore in care sunt implicate substante periculoase; 

-modul de elaborare, aprobare si aplicare a documentelor si evidentelor specific privind 

apararea impotriva incendiilor si protectiei civile; 

-modul de intocmire si aplicare a planului de evacuare in situatii de urgenta prin 

executarea unui exercitiu pe timpul controlului; 

-incadrarea cu personal a structurilor cu atributii privind apararea impotriva incendiilor 

si protectiei civile; 

-organizarea incadrarea si dotarea conform criteriilor de performanta a SPSU; a 

obiectivului in ansamblu 

-stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;  

-informarea publicului;                         

-control operational-instructiuni operare in conditii normale/anormale.  

 

Au fost verificate documente detinute de S.C. GASPECO L&D S.A. cu referire la 

tematica.  

Măsurile stabilite anterior la Raportul de Inspecţie înregistrat cu nr. RI 12 din 

20.11.2019 au fost realizate integral.  

În urma verificării documentelor nu au fost identificate neconformităţi si au fost stabilita 

masura de a obtine Anexa la autorizatia de securitate la incendiu. 

  

Referitor la informarea publicului:  

Societatea desfăşoară o campanie continuă de informare a populaţiei privind activitatea 

operatorului SEVESO, documentul este întocmit în mai 2020 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.  
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