COMUNICAT DE PRESĂ

”Acţiunea privind implementarea legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă reglementate de prevederile H.G. nr. 1049/2006 – industria extractivă de
suprafaţă şi subteran”
Activitatea din industria extractivă se desfăşoară în mediul subteran şi în cariere la
suprafaţă. Datorită riscurilor specifice acestei activităţi, este necesară atât o instruire
adecvată precum şi o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al
activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă să permită o creştere a siguranţei
locului de muncă.
În urma controalelor desfăşurate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel
naţional s-au desprins o serie de constatări şi au fost dispuse măsuri ferme de normalizare a
locurilor de muncă dar şi sancţiuni aplicate persoanelor juridice care s-au făcut vinovate de
situaţiile create.
Specific locurilor de muncă din subteran în cazul exploatărilor miniere din
zăcămintele de cărbune şi minereuri complexe îl reprezintă pericolul acumulărilor de gaze
de mină cu potenţial exploziv, faţă de care sunt necesare măsuri permanente de aeraj
specific acestor condiţii.
În activitatea de exploatare la suprafaţă - cariere, cele mai semnificative riscuri care
se întâlnesc sunt incendiile provocate de blocarea funcţionării benzilor transportoare şi a
altor utilaje de transport ale substanţelor minerale utile, cât şi de subdimensionarea
cablurilor de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje.
Din analiza datelor referitoare la dinamica accidentelor de muncă, înregistrate în
perioada 2009 – 2012, la nivel naţional, în activităţile din industria extractivă de suprafaţă
şi subteran, s-a constatat următoarea evoluţie:
 În anul 2009:
- 307 accidente de muncă, din care:
- 8 accidente mortale şi
- 299 cu incapacitate temporară de muncă.
 În anul 2010:
- 261 accidente de muncă, din care:
- 4 accidente mortale şi
- 257 cu incapacitate temporară de muncă.
 În anul 2011:
- 220 accidente de muncă, din care:
- 12 accidente mortale şi
- 208 cu incapacitate temporară de muncă.

 În anul 2012:
- 175 accidente de muncă, din care:
- 5 accidente mortale şi
- 170 cu incapacitate temporară de muncă.
În perioada 2009 – 2012, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a efectuat în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 27 controale la unităţi care desfăşoară activităţile
sus-menţionate. S-au constatat 92 abateri de la prevederile legale pentru care s-au aplicat
89 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în valoare de 14.000 lei.
În prezent, în judeţul Sibiu sunt înregistraţi 12 operatori economici care desfăşoară
activitate conform div. 08 – „Alte activităţi extractive”, la care îşi desfăşoară activitatea 88
de lucrători.
Ca urmare a celor prezentate, în vederea desfăşurării activităţii lucrătorilor în
condiţii de siguranţă la locurile de muncă, se vor desfăşura acţiuni de control la nivel
naţional – etapa I, (trimestrul II 2013) în toate tipurile de întreprinderi din judeţul Sibiu
care efectuează alte activităţi extractive (cod CAEN: 08). Acţiunea se va finaliza cu etapa
II (10-28.06.2013) – control în vederea verificării realizării de către agenţii economici a
măsurilor dispuse de inspectorii de muncă.
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