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SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECŢIE 

SEVESO, 25-26.03.2019 

 

 

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. 

Activităţile sunt monitorizate pe operaţii şi faze, de aparate şi dispozitive electronice privind 

controlul parametrilor tehnologici (nivel, temperatură, presiune), precum şi al volumelor de produse 

GPL încărcate şi distribuite la consumatori. 

Echipamentele, dispozitivele şi aparatele, din componenta instalaţiilor tehnologice, precum şi 

sistemele şi mijloacele pentru prevenire – intervenţie pentru situaţii de urgenţă, care se supun 

prevederilor ISCIR, normelor metrologice, normativelor pentru lucru în condiţii Ex, sunt verificate la 

scadenţă de societăţi autorizate pentru care se întocmesc buletin de încercări, raport de inspecţie, raport 

service, fişă de evidenţă echipamente, proces verbal. 

Evidenţa şi rezultatul verificărilor sunt consemnate în Registru de control. Pentru sistemele de 

siguranţă, care nu intră sub jurisdicţia normelor şi normativelor naţionale, sunt întocmite grafice şi 

proceduri, aprobate la nivelul agentului economic, în baza cărora se execută controale interne, verificări 

periodice, cu personal autorizat la nivelul staţiei. 

Directiva 96/82/EC din 09.12.1996, numită Directiva Seveso II, transpusă în legislaţia din 

România prin Lege 59/2016, directiva care include şi obiectivul S.C. GASPECO L&D S.A. - Staţie de 

Îmbuteliere Negoiesti, impun reguli şi măsuri specifice privind controlul asupra pericolelor de accident 

major în care sunt implicate substanţe periculoase. Astfel, în perioada 25-26.03.2019, în cadrul 

inspecţiilor anuale, societatea noastră, a fost controlată de reprezentanţi din partea Gărzii Naţionale de 

Mediu şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţa-Prahova. 



 

2        S.C. GASPECO L&D S.A. NEGOIESTI 
 

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

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

completările şi modificările ulterioare, privind: 

- stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior; 

- verificarea listei, chestionarului de control; 

- informarea publicului. 

Părţile verificate ale obiectivului: 

- sistemul de management al securitatii aplicat la la nivelul personlului contractant - Contractori; 

- accesul pe amplasament. 

Documente verificate în teren: 

- decizia de numire a responsabilului în managementul securităţii; 

- fişe de post pe categorii de personal; 

- autorizaţia sau acordul de mediu; 

- notificarea activităţii; 

- analiză de risc; 

- activităţi de informare; 

- plan de pregatire si verificare a personalului si de verificare a cunostintelor; 

- audit şi revizuire. 

Verificarea în teren: 

- accesul pe amplasament. 

      Raportul de Inspecţie a fost însoţit de chestionarul de verificare, cuprinzând întrebări specifice ca 

suport la completarea părţii tabelare a documentului. 

 Măsurile stabilite anterior la Raportul de Inspecţie înregistrat cu nr. 118 din 14.06.2018 au fost 

realizate integral. 

 În urma verificării documentelor nu au fost identificate neconformităţi conform încadrării 

operatorului ca obiectiv cu risc major nivel superior de producere a accidentelor provocate de substanţe 

periculoase pentru care s-au stabilit măsuri şi termen limită de realizare ale acestora în data de 

15.05.2019, măsuri care reprezintă obligaţii/responsabilităţi precum: 

- revizuirea procedurii de audit; 

- intocmire anexa: completare conform obs. la Raport de securitate  ,. 
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Referitor la informarea publicului: 

 Societatea desfăşoară o campanie continuă de informare a populaţiei privind activitatea 

operatorului SEVESO, documentul este întocmit în Martie 2017 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. 

Pe timpul controlului nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.  

Operatorul economic S.C. GASPECO L&D S.A. Negoiesti, răspunde de funcţionarea în condiţii 

de siguranţă a obiectivului, de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a efectelor acestora asupra 

sănătăţii populaţiei şi mediului, pe toată durata de încadrare ca obiectiv de tip SEVESO, inclusiv pe 

perioada de remediere a neconformităţilor.  

Data: 01.04.2019            

 

 


