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Acţiunea nr. 3 din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022 

 

CAMPANIE NAŢIONALĂ de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime 

pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși 

riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, 

rafinării, industria minieră și în spitale/Trimestrele I – IV/ 2022 

OBIECTIVELE ACŢIUNII 

Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea 

prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi  de  recepţionare,  

condiţionare,  păstrare şi  valorificare  a  produselor  agricole,   fabricare a băuturilor 

alcoolice, rafinare a ţiţeiului, exploatare minieră şi îngrijire spitalicească; 

Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  

priveşte  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea 

în muncă în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate; 

Eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  

în  activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniile de activitate vizate de 

acţiune. 

MOTIVAREA ACŢIUNII 

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate 

substanțe inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, 

deșeuri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea, trebuie 

menţionată prezenţa la unele locuri de muncă a substanţelor comburante, cum ar fi 

oxigenul tehnic. Întrucât exploziile şi incendiile pot provoca pierderi umane, daune 

materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului 

de explozie şi incendiu și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele 

acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. 

În  activităţile  de  recepţionare,  condiţionare,  conservare,  păstrare  şi  valorificare  a  

produselor  agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiţii a 

autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de puternice. În  procesele  

tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităţile  din  silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de 

producere a nutreţurilor combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. 

În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, elementul comun al acestora îl 

constituie prezenţa, în proporţii variabile, a alcoolului etilic, substanţă care formează 

amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală în limite largi, de 3,5 - 15 vol. %. 

Alcoolul etilic se transportă cu mijloace adecvate conform reglementărilor în vigoare, ferit 

de contactul cu substanţe puternic oxidante, recipientele fiind închise ermetic şi etichetate 

corespunzător. 
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Hidrocarburile procesate în rafinării sunt foarte inflamabile şi, în funcţie de punctul lor de 

inflamabilitate, pot da naştere atmosferelor explozive la temperatura ambiantă sau 

amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate specifice procesului tehnologic. Aria din 

jurul instalației de prelucrare este considerată în general ca loc în care pot apărea 

atmosfere explozive. 

Produsele obţinute din  prelucrarea ţiţeiului în rafinării sunt de asemenea  extrem de 

inflamabile şi formează cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse potenţiale de 

aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecinţe grave, atât pentru 

lucrători, cât şi pentru mediu. 

În cazul exploatărilor miniere din subteran, la zăcămintele de cărbune şi minereuri 

complexe există pericolul acumulărilor de gaze de mină cu potenţial exploziv, faţă de care 

sunt necesare măsuri permanente de aeraj specific acestor condiţii. De asemenea este 

necesară adoptarea unor metode de exploatare adecvate care să asigure condiţii optime 

lucrătorilor din subteran. 

În unităţile de îngrijire spitalicească este folosit pe scară largă oxigenul, care este 

comburant şi alimentează aşadar arderea. În prezenţa unor substanţe combustibile 

(ţesături, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin efectul 

declanşator al unei scântei, flăcări libere sau a unei surse de aprindere sau prin efectul 

decompresiei adiabatice care are loc în aparatura de reducere a presiunii (reductoare) în 

timpul unei reduceri bruşte a presiunii gazului. 

GRUPUL ŢINTĂ 

Acţiunile de control se vor efectua în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, 

cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, 

păstrare şi valorificare a  produselor agricole (CAEN 521), fabricare a nutreţurilor combinate 

(CAEN 109), fabricare a produselor de morărit şi panificaţie (CAEN 106, 107), fabricare a 

băuturilor alcoolice (CAEN 11), precum şi în unităţile din minerit (CAEN 05, 07, 08), 

rafinarea ţiţeiului (CAEN 192) şi în spitale (CAEN 861). 

PROGRAMUL ACŢIUNII 

Realizarea sesiunilor de informare- perioada 28.04.2022 - 20.05.2022  

Efectuarea controalelor -perioada 23.05.2022 - 31.08.2022 

Verificarea măsurilor dispuse în etapa de control -perioada 03.10.2022-15.11.2022 
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Legislaţie aplicabilă 

1. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată; 

2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

3. H.G. nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia 

sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive; 

4. H.G. nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 

muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa 

agenţilor chimici, modificată;  

5. H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 

de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă - Anexa 2 

Lista orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie şi Anexa 3 Lista 

orientativa şi neexhaustiva a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita 

utilizarea de echipament individual de protecţie; 

6. H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de 

sănătate la locul de muncă; 

7. HG nr.  1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

8. ORDIN nr. 392/2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 

prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, 

repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial 

explozive", indicativ NEx 01-06; 

9. ORDIN nr. 391/2007 privind aprobarea pentru aprobarea “Normativului privind organizarea 

activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice 

şi/sau explosive”; 

10. Alte acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile specificului 

unității controlate. 

 


