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INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016  “privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase”: 

 (1) Operatorul are obligaţia ca informaţiile prevăzute în anexa nr. 6 să fie puse în permanenţă la 

dispoziţia publicului, inclusiv în format electronic pe propria pagină de internet. Informaţiile se 

actualizează, atunci când este necesar, inclusiv în cazul modificărilor prevăzute la art. 11 din prezenta 

lege. 

Lista actualizată a obiectivelor SEVESO din județul Timiș. 

Nivel inferior: 

- S.C. SISTEMGAS S.A  

- S.C. COLTERM S.A. 

- S.C. OMV PETROM  S.A. (Depozit țiței Satchinez) 

- S.C. CONPET SA  (Rampă Biled) 

- S.C. SPUMOTIM S.A.  

- S.C. AZUR S.A. 

- S.C. LINDE GAS ROMANIA S.R.L. 

- S.C. VALKIRIA INVEST S.R.L. 

Nivel superior: 

- S.C. GASPECO L&D  S.A. 

- S.C. BUTAN GAS ROMANIA  S.A. 

- S.C. OMV PETROM  S.A. (Depozit Timișoara) 

- S.C. OMV PETROM  S.A. (Stație dezbenzinare Calacea) 

- S.C. DALLI PRODUCTION ROMANIA S.R.L.  

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din ord. Nr. 156/2017 din 11 decembrie 2017  “pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de 

accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoas”: 

Pentru asigurarea consultării publicului la elaborarea sau, după caz, la revizuirea planului de 

urgenţă externă, ISUJ, autorităţile administraţiei publice locale din zonele de planificare la urgenţă şi 

Instituţia Prefectului pun la dispoziţia publicului din zonele de planificare la urgenţă, prin organizarea 

de dezbateri publice, mese rotunde, consultări la sedii, afişarea pe pagina proprie de internet, un 

extras al planului din care sunt excluse informaţiile confidenţiale şi se asigură că publicului interesat i 

se acordă posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la planurile de urgenţă externă atunci când 

acestea sunt întocmite sau modificate substanţial, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de 

aprobare. 
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