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Către: SC ……………………………………………………………. 

Ref: Material informativ privind desfăşurarea Acţiunii 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 

 

Pe parcursul anului 2021 la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura 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, având 
următoarele obiective: 

 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 unor măsuri 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 de suprafaţă şi subteran, informarea şi consultarea lucrătorilor 
despre cele mai eficiente mijloace de protecţie privind securitatea şi sănătatea în 
muncă. 

Motivarea acţiunii: 

Inspecţia Muncii derulează în cursul anului 2021, o acţiune naţională de verificare 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.  

Această acţiune este motivată de creşterea numărului de accidente de muncă, precum şi 
gravitatea acestora, impundu-se intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului 
în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a 
modului în care angajatorii realizează, în industria extractivă de suprafaţă, măsurile de 
securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în activitatea de exploatare la 
suprafaţă-cariere, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt: 

 Riscuri legate de echipamentele de muncă (echipamente de muncă nedotate cu 
protecţii care să prevină pătrunderea personalului în raza lor de acţiune); 

 Incendii provocate de blocarea funcţionării benzilor transportoare si a altor utilaje de 
transport al substanţelor minerale utile, cât şi subdimensionarea cablurilor de 
alimentare cu energie electrică a acestor utilaje; 
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 Riscuri legate de nerespectarea monografiei de lucru la locurile de muncă din cariere. 

Datorită riscurilor specifice acestei activităţi, este necesară atât o instruire adecvată, 
precum si o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activităţii de 
inspecţie să permită o îmbunătăţire a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. 

În urma controalelor desfăşurate de către inspectorii de specialitate din cadrul 
inspectoratelor teritoriale de muncă s-au desprins o serie de neconformităţi după cum 
urmează: 

 Nu se efectuează informarea lucrătorilor asupra riscurilor de la locurile de muncă; 

 Nu se acordă echipamente individuale de protecţie corespunzătoare riscurilor de 
accidentare si îmbolnăvire profesională; 

 Nu sunt stabilite măsuri de protecţie împotriva electrocutării prin atingere directă la 
unele echipamente de muncă; 

 Echipamentele de muncă nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie. 

 Sistemele de comandă ale echipamentelor de muncă nu sunt marcate corespunzător; 

 Nu sunt elaborate instrucţiuni proprii de securitate a muncii, pentru completarea 
şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate si sănătate în muncă, ţinând seama de 
particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă şi nu este asigurat cadrul 
organizatoric pentru activitatea de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale; 

 Nu se controlează modul în care măsurile stabilite în planul de prevenire si de protecţie 
sunt cunoscute şi se aplică de către toţi lucrătorii; 

 Căile de acces şi ieşirile în caz de urgenţă nu sunt menţinute în mod permanent libere; 

 Lipsa avizelor ISCIR pentru echipamentele de muncă de ridicare a sarcinilor. 

Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentele de muncă înregistrate în 
perioada 2017-2019, în activităţile din industria extractivă de suprafaţă şi subteran, s-a 
constatat următoarea evoluţie: 

 în anul 2017: 52 accidente de muncă, din care 4 accidente mortale şi 48 cu 
incapacitate temporară de muncă; 

 în anul 2018: 18 accidente de muncă, din care 4 accidente mortale şi 14 cu 
incapacitate temporară de muncă; 

 în anul 2019: 22 accidente de muncă, din care 0 accidente mortale şi 22 cu 
incapacitate temporară de muncă; 

Cele mai frecvente cauze care au generat producerea accidentelor de muncă în industria 
extractivă de suprafaţă şi subteran în perioada 2017-2019, au fost următoarele: 

 electrocutare; 

 nerespectarea metodelor de exploatare; 

 nerespectarea termenelor de executare a operaţiunilor de mentenanţă; 

 angrenarea lucrătorilor de către organe de maşini în mişcare; 

 căderi de la acelaşi nivel; 

 surpări ale taluzurilor etc. 
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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 extracţie în sectorul de 
activitate minieră (coduri CAEN: 05, 07, 08). 

Realizarea acţiunii va cuprinde următoarele etape: 

Acţiunea se va desfăşura pe parcursul trimestrelor I,II,III şi IV al anului 2021 în toate 
judeţele unde există activităţi miniere de suprafaţă. Această acţiune va avea trei etape 
şi anume: 

Etapa I de informare: 

În lunile ianuarie şi februarie 2021, inspectoratele teritoriale de muncă vor derula o 
campanie de informare despre acesta acţiune, la care vor fi invitaţi toţi angajatorii din 
judeţul respectiv care desfăşoară activităţi miniere de suprafaţă, la sediul inspectoratelor 
teritoriale de muncă.  

Etapa a II a de control: 

Se va derula începând cu luna martie până în luna octombrie 2021 prin acţiuni de control 
la toate societăţile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea substanţelor 
minerale utile la suprafaţă. Această etapă se va finaliza în data de 30 octombrie 2021. 
La sfârşitul fiecărei acţiuni de control se vor organiza întâlniri cu angajatorii controlaţi 
pentru a le fi prezentate aspectele negative constatate în activitatea de control, 
recomandări şi măsuri, după caz, precum şi exemple de bune practici.  

Etapa a III a de verificare a măsurilor dispuse anterior: 

Se va derula în perioada 1-30 noiembrie 2021, în care inspectoratele teritoriale de 
muncă vor efectua controale de verificare a măsurilor dispuse în etapa a II a. 

Desfăşurarea acţiunii: 

Controlul se va finaliza cu întocmirea unui procesul verbal de control. Acest proces 
verbal va fi adus la cunoştinţă reprezentantului legal al unităţii, precum şi procesul 
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (dacă este cazul). Controlul va fi 
raportat ca fiind încheiat numai după completarea procesului verbal de control. 
Pentru finalizarea controlului se vor utiliza următoarele documente: 

 înştiinţare; 

 proces verbal de control cuprinzând neconformităţile stabilite (deficienţele constatate 
şi măsurile dispuse vor fi înscrise în anexele la procesul verbal de control; 

 proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenienţilor; 

 proces verbal de sistare a activităţii 

 tematica de control privind respectarea prevederilor legale referitoare la activitatea de 
exploatare a substanţelor minerale utile. Tematica după care se va desfăşura controlul 
va fi adusă la cunoştinţa reprezentantului/reprezentanţilor societăţii controlate, dar nu 
va fi copiată şi nu va rămâne la acesta/aceştia. 

Controlul va fi raportat ca fiind încheiat numai după finalizarea procesului verbal de 
control. În condiţiile în care procesul verbal de control nu poate fi încheiat la sediul 
societăţii (activitatea desfăşurându-se la mai multe puncte de lucru), se vor înştiinţa 
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reprezentanţii legali ai societăţii despre locul unde se va efectua incheierea procesului 
verbal de control. 

Vizitele de control vor fi efectuate cu respectarea de către inspectorii de muncă a 
măsurilor pentru prevenirea contaminării cu SARS-COV-2. 

Controalele se vor desfăşura în temeiul şi cu respectarea următoarelor acte normative: 

 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 

 Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii; 

 Legea nr. 53/2003 cu modificările şicompletările ulterioare (Codul muncii); 

 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; 

 H.G. nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii 
lucrătorilor din industria extractiva de suprafaţă sau subteran; 

 H.G. nr.1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de 
muncă; 

 H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 
în muncă de către lucrători a echipamentelor de munca; 

 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 
munca; 

 H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 
şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

 Legea nr. 126/1995 modificată şi completată. 

 

 

Inspector Şef  

Ionel STAN  

 


