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Comunicat de pres

Inspectorul general de stat al Inspectiei Muncii, domnul Dantes Nicolae Bratu a decis
cercetarea evenimentului care a avut loc la punctul de lucru de la Brasov al fabricii de
pâine, soldat cu cinci r niti si un decedat, ca accident colectiv de munc

În data de 05.11.2015, în jurul orelor 20.00, la societatea de mor rit S.C. Sapte Spice
S.A. Râmnicu Vâlcea – Punct de lucru Brasov a avut loc o explozie urmat  de un
incendiu. În fabric  se desf sura schimbul doi cu zece lucr tori din care au fost r niti
sase, unul dintre ei a decedat în data de 06.11.2015.
Inspectorul general de stat, domnul Dantes Nicolae Bratu, s-a deplasat la scurt timp
dup  explozie la Brasov, a evaluat situatia si împrejur rile în care s-a produs
evenimentul si a dispus formarea unei comisii de cercetare, format  dintr-un inspector
de munc  de la Inspectia Muncii si doi de la Inspectoratul teritorial de munc  Brasov.
Se prezum  c  evenimentul a avut loc la magazia de depozitare – îns cuire, soldat cu
accidentarea a sase lucr tori. Între acestia un b rbat de 31 de ani, angajat ca operator
siloz si-a pierdut viata. Ceilalti, patru b rbati si o femeie, erau angajati ca ambalator
manual, manipulanti m rfuri, gestionar si conduc tor auto. Acesta din urm  era
angajatul altei societ ti. Aveau vârste de 30, 41,42 si 52 de ani. Din verific rile
efectuate în baza de date a Inspectiei Muncii – Registrul Electronic de Evident  a
Salariatilor a reiesit c  toate persoanele implicate erau angajate cu forme legale.
Cercetarea va stabili împrejur rile i cauzele care au condus la producerea
evenimentului, reglement rile legale înc lcate, r spunderile i m surile ce se impun a fi
luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare i va determina caracterul
accidentului.
Din punct de vedere al securit tii si s tii în munc , societatea functioneaz ,
conform certificatului constatator nr. 13504/02.06.2008, emis conform legii.
Inspectorul general de stat al Inspectiei Muncii, domnul Dantes Nicolae Bratu, a solicitat
efectuarea unei expertize c tre Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru
Securitate Minier  si Protectie Antiexploziv  - INSEMEX Petro ani astfel încât cercet torii

 stabileasc  si s  investigheze cauzele producerii incendiului.
”Vom actiona de fiecare dat ,imediat,conform legii si competentei la producerea
acestui tip de evenimente care se încadreaz  în categoria accidentelor de munc  si care
din nefericire devin tragedii greu de reparat. Multumim reprezentantilor mass media
pentru sprijin, colaborare si profesionalism.” - Dantes Nicolae Bratu, inspector general
de stat.
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