
Acțiune de verificare a modului în care sunt respectate cerințele 

minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății 

lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor 

explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și 

produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi 

alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto. 

 

   Pe parcursul anului 2020, Inspecția Muncii împreună cu Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Giurgiu derulează  Acțiunea de verificare a modului în 
care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și 
protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc 
datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de 
produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana 
animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a 
carburanților auto. 

 Obiectivele acțiunii sunt: 

- Diminuarea consecinŃelor sociale şi economice negative care derivă 
din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care 
efectuează activităŃi  de  recepŃionare,  condiŃionare,  păstrare şi  
valorificare  a  produselor  agricole,  fabricare  a  nutreŃurilor combinate, 
fabricare a produselor de brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, 
fabricare a mobilei şi distribuție a carburanților auto; 
- Creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  
lucrătorilor  în  ceea  ce  priveşte  necesitatea respectării prevederilor 
legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile 
comerciale din domeniile de activitate sus-menŃionate; 
- Eliminarea  neconformităŃilor  constatate  în  domeniul  securităŃii  
şi  sănătăŃii  în  muncă  în  activitățile specifice ale societăților 
comerciale din domeniile de activitate vizate de acŃiune. 

    În  activităŃile  de  recepŃionare,  păstrare  şi  valorificare  a 
produselor agricole, fabricare a pâinii, nutrețuri combinate, băuturi 



alcoolice, mobilă și stații de distribuție a carburanților auto, riscul cel 
mai mare este reprezentat de producerea în anumite condiŃii a 
autoaprinderilor şi mai ales, a incendiilor şi exploziilor deosebit de 
puternice. 

     În  procesele  tehnologice  care  se  desfăşoară  în  activităŃile  din  
silozuri,  fabricile  de  pâine  şi  fabricile de producere a nutreŃurilor 
combinate se degajă praf mineral şi praf vegetal. Dacă praful mineral, 
prin natura sa, are efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor, praful 
vegetal degajat în procesul de producŃie, având dimensiuni foarte mici 
(microni) şi putere energetică foarte mare, are un aport important în 
declanşarea unui incendiu sau a unei explozii. În anumite condiŃii, 
amestecul praf vegetal + aer + sursa de foc provoacă incendii urmate de 
explozii cu efect deosebit de distrugător.  

    În ceea ce privește fabricarea băuturile alcoolice, acestea se clasifică 
în:  

- băuturi alcoolice naturale:  

� nedistilate dacă alcoolul rezultat rămâne în lichidul care a suferit 
fermentaŃia alcoolică (berea, vinul);  

� distilate dacă se obŃin prin distilarea  lichidelor  fermentate.   

- băuturi alcoolice industriale. Rachiurile industriale sau artificiale se 
prepară din alcoolul rectificat (spirt rafinat) diluat cu apă potabilă sau 
dedurizată sau cu duritate mică la care se adaugă sucuri şi distilate de 
fructe, extracte din plante aromate sau esenŃe sintetice, coloranŃi 
alimentari şi alte ingrediente. Elementul comun al diferitelor băuturi 
alcoolice îl constituie prezenŃa, în proporŃii variabile, a alcoolului etilic, 
un lichid extrem de inflamabil.       

   Pentru activităŃile din întreprinderile de fabricare a mobilei, cel mai 
grav pericol îl constituie explozivitatea vaporilor  sau  microparticulelor  
formate  din  solvenŃi  inflamabili  din  compoziŃia  lacurilor şi 
grundurilor,  în amestec cu aerul din mediul de lucru. În mod deosebit, în 
sectoarele de finisaj se pot forma atmosfere explozive pe baza 
componentelor combustibile ale lacurilor rezultate din procesul 



tehnologic de finisare a mobilierului. Explozivitatea în sectoarele de 
finisaj prezintă un important potenŃial distructiv, exploziile respective 
soldându-se cu grave accidente colective şi importante distrugeri de 
bunuri materiale nu numai în sectoarele proprii (finisaj) extinzându-se 
rapid cu efecte negative în zone  limitrofe.   
Atât autoaprinderile, cât şi incendiile, care pot fi generate în sectoarele 
de finisare mobilier (în zona cabinelor şi standurilor de pulverizat lac, a 
pistolului de pulverizat, a instalaŃiilor de ventilare şi de iluminat, a 
robotului de pulverizare în flux continuu, a maşinii de turnat lac, a 
maşinii de aplicat lac cu valŃuri, a tunelurilor de uscare, a instalaŃiei de 
polimerizare cu ultraviolete, a încăperilor unde se prepară, depozitează, 
manipulează şi transportă materiale de finisare) sunt pericole majore şi 
acestea sunt în anumite condiŃii  subestimate şi neglijate. În procesele 
tehnologice care se desfăşoară în activităŃile de finisare mobilier, la 
aplicarea prin pulverizarea pneumatică a lacului se formează o ceaŃă care 
în scurt timp poate satura atmosfera din camera de lucru.  
   În staŃiile de distribuŃie a carburanŃilor auto sunt comercializate 
diferite sortimente de benzină, motorină şi gaz petrolier lichefiat (GPL) 
auto, precum şi recipiente-butelii de 26 litri cu gaz petrolier lichefiat 
(aragaz), pentru utilizare casnică. ToŃi  carburanŃii  sus  amintiŃi  sunt  
produse  petroliere  obŃinute  din  prelucrarea  ŃiŃeiului, extrem de 
inflamabile şi care formează cu aerul amestecuri 
explozive. În contact cu surse potenŃiale de aprindere, aceste amestecuri 
explozive pot genera explozii cu consecinŃe grave, atât pentru lucrători, 
cât şi pentru clienŃii prezenŃi în staŃiile de distribuŃie a carburanŃilor.  

   Gazul petrolier lichefiat (GPL) este o un amestec de hidrocarburi cu 
volatilitate foarte ridicată, depozitat sub presiune. În condițiile în care 
presiunea se destinde, evaporarea acestui produs antrenează formarea de 
volume apreciabile de gaze, capabile să formeze cu aerul amestecuri 
explozive.                                                   

 
 
 
    


