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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 3 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam
pentru anul 2022 - „CAMPANIE NA IONAL  de verificare a modului în care sunt
respectate cerin ele minime pentru îmbun irea securit ii i protec ia

ii lucr torilor care pot fi expu i riscurilor de explozie i incendiu în
silozurile de cereale, fabricile de b uturi alcoolice, rafin rii, industria minier
i în spitale”

I. OBIECTIVELE AC IUNII

- Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea prevederilor legale de c tre angajatorii care efectueaz  activit i  de
recep ionare,  condi ionare,  p strare i  valorificare  a  produselor  agricole,   fabricare
a b uturilor alcoolice, rafinare a eiului, exploatare minier i îngrijire spitaliceasc ;
- Cre terea  gradului  de  con tientizare  a  angajatorilor  i  a  lucr torilor  în  ceea  ce
prive te  necesitatea respect rii prevederilor legale referitoare la s tatea i
securitatea în munc  în societ ile comerciale din domeniile de activitate sus-
men ionate;
- Eliminarea  neconformit ilor  constatate  în  domeniul  securit ii  i  s ii  în
munc   în  activit ile specifice ale societ ilor comerciale din domeniile de activitate
vizate de ac iune.

II. MOTIVAREA AC IUNII

Riscurile de explozie i incendiu pot s  apar  în toate activit ile în care sunt implicate
substan e inflamabile (materiile prime, materiale, produsele intermediare, produsele
finale, de euri, etc), fiind afectate practic toate ramurile economiei. De asemenea,
trebuie men ionat  prezen a la unele locuri de munc  a substan elor comburante, cum
ar fi oxigenul tehnic. Întrucât exploziile i incendiile pot provoca pierderi umane, daune
materiale i au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjur tor, evaluarea
riscului de explozie i incendiu i stabilirea m surilor adecvate de reducere a acestora la
nivele acceptabile, cap  o importan  deosebit  pentru securitatea i s tatea
lucr torilor.

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
prevederilor legale de c tre angajatorii care efectueaz  activit i economice în care
exist  riscuri de incendiu i explozie reprezint  un obiectiv permanent al Inspec iei
Muncii i trebuie s  constituie o preocupare permanent  a lucr torilor i angajatorilor
implica i în astfel de activit i.

În trimestrele II – IV din anul 2020 s-a desf urat Ac iunea nr. 12 din Programul cadru de
ac iuni al Inspec iei Muncii pentru anul 2020 – „Ac iune de verificare a modului în care
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sunt respectate cerin ele minime pentru îmbun irea securit ii i protec ia s ii
lucr torilor care pot fi expu i unui poten ial risc datorat atmosferelor explozive în
silozurile de cereale, fabricile de produse de brut rie i produse de panifica ie, nutre uri
pentru hrana animalelor, b uturi alcoolice, mobil i sta iile de distribu ie a
carburan ilor auto”.

Prezenta ac iune urm re te continuarea demersurilor întreprinse de Inspec ia Muncii în
anii anteriori, prin reluarea verific rilor unor domenii de activitate i introducerea altor
domenii, având în vedere evenimentele deosebit de grave produse pe parcursul anilor
2020 i 2021. În acest sens men ion m urm toarele evenimente:

Incendiul care a avut loc în data de 14.11.2020 la Spitalul Jude ean de Urgen  Piatra
Neam , în urma c ruia au decedat 10 pacien i infecta i cu virusul SARS-CoV-2 i au fost
accidentate 4 cadre medicale, doi medici si dou  asistente;

Incendiul care a avut loc în data de 29.01.2021, la Institutul Na ional de Boli Infec ioase
„Prof. Dr. Matei Bal ” în timpul c ruia a avut loc i explozia unui recipient butelie în
care era posibil s  se fi aflat oxigen. Incendiul a afectat 4 saloane, situate la mijlocul
parterului pavilionului, de-o parte i de alta a culoarului de acces, în care erau interna i
bolnavi  cu COVID -19.  Ca urmare a evenimentului, au decedat 5 pacien i i au fost
identifica i  8 lucr tori care au suferit sindrom de intoxicare a c ilor aeriene superioare;

Explozia urmat  de un incendiu, care a avut loc în data de 02.07.2021 la S.C ROMPETROL
RAFINARE S.A., Instala ia HPM (Hidrofinare petrol motorin ), care s-a soldat cu 5
victime, dintre care trei au decedat;

Incendiul care a avut loc în data de 01.10.2021, la Sec ia Terapie Intensiv  din cadrul
Spitalului Clinic de Boli Infec ioase Constan a. Ca urmare a evenimentului, au decedat 8
pacien i i au fost accidentate trei cadre medicale;

Incendiul care a avut loc în data de 11.11.2021,  la  Spitalul de Boli Infec ioase Ploie ti,
într-un salon ATI al Sec iei Suport COVID a spitalului, având ca urmare decesul a doi
pacien i, bolnavi COVID, i v marea corporal , prin arsuri pe 15-20% din suprafa
corpului, a infirmierei care se afla în salon.

În  activit ile  de recep ionare,  condi ionare,  conservare,  p strare  i  valorificare
a  produselor  agricole, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea în anumite
condi ii a autoaprinderilor i mai ales, a incendiilor i exploziilor deosebit de puternice.
În  procesele  tehnologice  care  se  desf oar   în  activit ile  din  silozuri,  fabricile
de  pâine  i  fabricile de producere a nutre urilor combinate se degaj  praf mineral i
praf vegetal. De asemenea, exploziile se pot declan a i ca urmare a depozit rii
semin elor de floarea-soarelui i roturilor de soia,  în celulele  silozurilor, în care se
creeaz  condi ii de emanare a gazelor pirofore. Valorile concentra iilor limit  depind de
natura pulberilor, de m rimea i forma particulelor de praf, de umiditate i de
temperatur ; în general, pericolul este cu atât mai mare cu cât particulele de praf sunt
mai fine. Limita inferioar  de explozie în compara ie cu cea a gazelor i vaporilor este
mai ridicat . Astfel, pentru circa 46% din pulberile cunoscute din literatura de
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specialitate, limita inferioar  este de 15-40 g/m3, pentru restul pulberilor limita
inferioar  de explozie fiind mai mare.

În ceea ce prive te fabricarea b uturile alcoolice, elementul comun al acestora îl
constituie prezen a, în propor ii variabile, a alcoolului etilic, substan  care formeaz
amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambiental  în limite largi, de 3,5 - 15 vol.
%. Alcoolul etilic se transport  cu mijloace adecvate conform reglement rilor în vigoare,
ferit de contactul cu substan e puternic oxidante, recipientele fiind închise ermetic i
etichetate corespunz tor. Containerele se vor p stra închise ermetic, într-un loc uscat i
bine ventilat, la distan  de sursele de c ldur i foc, întrucât vaporii sunt mai grei
decât aerul i se pot r spândi pe podea. Se vor lua m suri de precau ie împotriva
desc rc rilor electrostatice.

Hidrocarburile procesate în rafin rii sunt foarte inflamabile i, în func ie de punctul lor
de inflamabilitate, pot da na tere atmosferelor explozive la temperatura ambiant  sau
amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate specifice procesului tehnologic. Aria din
jurul instala iei de prelucrare este considerat  în general ca loc în care pot ap rea
atmosfere explozive.

Produsele ob inute din  prelucrarea eiului în rafin rii sunt de asemenea  extrem de
inflamabile i formeaz  cu aerul amestecuri explozive. În contact cu surse poten iale de
aprindere, aceste amestecuri explozive pot genera explozii cu consecin e grave, atât
pentru lucr tori, cât i pentru mediu.

Benzina auto este un amestec având ca i componen i benzina (combina ie  complex  de
hidrocarburi), compu i oxigena i (MTBE, ETBE, bioetanol) i aditivi care au rolul s
îmbun easc  atât cifra octanic , precum i alte propriet i  cuprinse în specifica ia
standard. Produsul evaporat este mai greu decât aerul i se acumuleaz  la nivelul
solului. În amestec cu aerul, vaporii pot forma un amestec exploziv, având limita
inferioar  de explozie cca. 0,6 %(V) i limita superioar  de explozie cca. 8 %(V).

Motorina este o combina ie complex  de hidrocarburi (complex de hidrocarburi de la C9
la C20). De asemenea, este un lichid extrem de inflamabil, care poate cauza irita ii,
poate fi mortal în caz de înghi ire sau p trundere pe c ile respiratorii, poate cauza
cancer, periculoas  dac  e inhalat , toxic  pentru mediul acvatic. Formeaz  amestecuri
explozive cu aerul la temperatura ambiental  în limite de  0,6 – 7,5 vol. %.

Gazul petrolier lichefiat (GPL) este un amestec de hidrocarburi cu volatilitate foarte
ridicat , depozitat sub presiune de vapori proprie. Evaporarea acestui produs
antreneaz  formarea de volume apreciabile de gaze, capabile s  formeze cu aerul
amestecuri explozive. Totodat , vaporii acestuia sunt mai grei decât aerul, acumulându-
se în zonele cele mai joase ale înc perilor sau ale amplasamentelor. Limitele inferioar ,
respectiv superioar  de formare a amestecului exploziv cu aerul sunt de 1,8 - 15%.

În cazul exploat rilor miniere din subteran, la z mintele de c rbune i minereuri
complexe exist  pericolul acumul rilor de gaze de min  cu poten ial exploziv, fa  de
care sunt necesare m suri permanente de aeraj specific acestor condi ii. De asemenea
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este necesar  adoptarea unor metode de exploatare adecvate care s  asigure condi ii
optime lucr torilor din subteran. Un real pericol îl constituie focurile endogene care pot

 apar  în mod intempestiv ca urmare a fenomenului de oxidare a c rbunelui i a
minereurilor complexe. În acest caz, speciali tii ac ioneaz  în mod permanent,
monitorizând atmosfera de min  din subteran în vederea unei interven ii prompte
pentru evitarea unor eventuale accidente cu urm ri tehnice i umane.

De asemenea, în cazul exploat rilor miniere de subteran i de suprafa , pot avea loc
incendii provocate de blocarea func ion rii benzilor transportoare i a altor utilaje de
transport al substan elor minerale utile, precum i de subdimensionarea cablurilor de
alimentare cu energie electric  a acestor utilaje.

În unit ile de îngrijire spitaliceasc  este folosit pe scar  larg  oxigenul, care este
comburant i alimenteaz  a adar arderea. În prezen a unor substan e combustibile

es turi, lemn, hârtie, materiale plastice, etc.) oxigenul poate activa arderea, prin
efectul declan ator al unei scântei, fl ri 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 bru te a presiunii gazului. Prin urmare, orice sistem
sau recipient pentru distribuirea oxigenului trebuie s  fie inut departe de surse de

ldur  datorit  propriet ilor comburante ale oxigenului. Oxigenul are un puternic
efect oxidant i poate reac iona violent cu substan e organice. Acesta poate provoca
aprinderea imprevizibil  a materialelor incandescente sau a mâinilor; din acest motiv,
sunt interzise fumatul sau l sarea fl rilor aprinse i nesupravegheate în apropierea
recipientelor i a sistemelor de distribu ie. De asemenea, nu trebuie folosit niciun
echipament electric care poate produce scântei în apropierea pacien ilor care sunt
supu i tratamentului cu oxigen i este absolut interzis  orice interven ie asupra
racordurilor recipientelor, asupra aparaturii de distribu ie i a accesoriilor sau
componentelor aferente, întrucât uleiul i gr simile pot lua foc în contact cu oxigenul.
Trebuie avut în vedere i faptul c , în medii supraoxigenate, oxigenul se poate impregna
în haine.

Rezultatele vizitelor de inspec ie efectuate de c tre inspectoratele teritoriale de
munc i de c tre inspectorii de munc  de la Inspec ia Muncii în anii anteriori, precum i
evenimentele care au avut loc în ultima perioad , au eviden iat faptul c  în activit ile,
mai sus amintite, au fost constatate o serie de deficien e referitoare la s tatea i
securitatea lucr torilor, ace tia putând fi expu i riscurilor de explozie i incendiu.

III. GRUPUL INT

Ac iunile de control se vor efectua în toate jude ele, în toate tipurile de întreprinderi
(mici, mijlocii i mari, cu capital de stat, privat i mixt), care efectueaz  activit i de
recep ionare, condi ionare, p strare i valorificare a  produselor agricole (CAEN 521),
fabricare a nutre urilor combinate (CAEN 109), fabricare a produselor de mor rit i
panifica ie (CAEN 106, 107), fabricare a b uturilor alcoolice (CAEN 11), precum i în
unit ile din minerit (CAEN 05, 07, 08), rafinarea eiului (CAEN 192) i în spitale (CAEN
861).
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