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Acţiunea de control privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, 
pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru 
asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară 
activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafaţă, 
diviziunile CAEN 05,07,08. 
 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor derulează pe tot parcursul 
anului 2021, Acţiunea de control privind obligaţiile angajatorilor de a 
implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile 
necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care 
îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă din industria 
extractivă de suprafaţă. 
Grupul ţintă al acestei acţiuni, îl constituie toate tipurile de 
întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt) 
care efectuează activităţi de extracţie în sectorul de activitate 
minieră (cod CAEN: 05, 07, 08). 
 
Obiectivele urmărite sunt: 
- verificarea modului de respectare de către angajatori a legislaţiei 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria extractivă de 
suprafaţă; 
- verificarea modului în care serviciile interne de prevenire şi 
protecţie din industria extractivă de suprafaţă şi subteran îşi 
desfăşoară activitatea, sunt organizate şi îşi îndeplinesc atribuţiile; 
- adoptarea măsurilor de prevenire împotriva căderilor de la acelaşi 
nivel în industria extractivă de suprafaţă şi subteran; 
-  verificarea modului în care angajatorii aplică practic prevederile 
H.G. nr. 1049/2006 în industria extractivă şi subteran, informarea şi 
consultarea lucrătorilor despre cele mai eficiente mijloace de 
protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă. 
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Acţiunea de control se desfăşoară în trei etape: 
 
- în lunile ianuarie şi februarie 2021, se derulează campania de 
informare a angajatorilor din judeţul Bihor, care desfăşoară activităţi 
în industria extractivă de suprafaţă; 
- în intervalul martie – octombrie 2021, se vor desfăşura acţiuni de 
control la angajatorii din grupul ţintă; 
- în luna noiembrie inspectorii de muncă vor verifica dacă angajatorii 
controlaţi au dus la îndeplinire măsurile dispuse la controlul anterior. 
 

Acţiunile de control se vor efectua în baza şi cu respectarea 

următoarelor acte normative: 

 

- Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006; 

- Legea nr. 108/1999 republicată, privind înfiinţarea şi organizarea 

Inspecţiei Muncii; 

- Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii); 

- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1.049/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea 
securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de 
suprafata sau subteran; 

- H.G. nr. 1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru locul de muncă;  

- H.G. nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a 

echipamentelor de muncă;  

- H.G. nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecţie la locul de muncă; 

-  H.G. nr. 971/2006 (*actualizată*) privind cerinţele minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 
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- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- alte prevederi legislative în domeniul securității și sănătății în muncă 

aplicabile locurilor de muncă vizitate. 

 
 
 
 
Cu deosebită considerație, 
 
 
 
Marius ROTAR - Inspector Șef  
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor 

 

 

 

 


