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COMUNICAT DE PRESĂ  

privind „Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime 
pentru îmbunătăţirea securităţii și protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de 
explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria 
minieră și în spitale” 

Riscurile de explozie şi incendiu pot să apară în toate activităţile în care sunt implicate substanţe 
inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele finale, deșeuri, etc), 
fiind afectate practic toate ramurile economiei. 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 importanţă deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. 

Rezultatele controalelor efectuate de către inspectorii de muncă în anii anteriori, precum și 
evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, au evidenţiat faptul că, în activităţile mai sus 
amintite, au fost constatate o serie de deficienţe referitoare la sănătatea şi securitatea 
lucrătorilor, aceştia putând fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu.  
Având în vedere aceste aspecte Inspecţia Muncii deruleaza pe parcursul anului 2022, o actiune 
nationala de informare-constientizare privind necesitatea respectării prevederilor legale 
referitoare la riscurile de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi 
alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale. 

Actiunea de monitorizare derulata in acest sens de I.T.M. Brasov in perioada 23.05-31.08.2022 se 
adresează angajatorilor din sectorul public și privat, din mai multe sectoare de activitate cu 
probabilitate mare de apariţie a atmosferelor potenţial explozive și are drept scop principal, 
conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, factor determinant in îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi 
reducerea numărului de accidente de muncă şi boli profesionale. 
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