
ELABORARE MANUAL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE  

PENTRU MINELE DE HUILĂ DIN ROMÂNIA 

 
 

 

Dr. ing. Constantin LUPU, 
INCD INSEMEX Petroşani 
Director general, dr. ing. Constantin Lupu are o bogată experienţă în tehnologiile
electromecanice, exploatarea, degazarea şi securitatea minieră. Dr. ing. Constantin Lupu are 4
cărţi publicate şi este autor şi co-autor a mai mult de 160 de studii ştiinţifice şi a mai mult de 100
de lucrări publicate în ţară şi străinătate. Domeniile de competenţă ale dr. ing. Constantin Lupu
sunt: evaluarea riscului şi a stării de sănătate în activitatea minieră, salvare minieră, degazare
minieră, auditor de mediu, managementul calităţii în conformitate cu EN 45013. 

  

 

Ing. Dorel TAMAŞ, 
INCD INSEMEX Petroşani 
Ing. Dorel Tamaş are 28 de ani de experienţă în cercetare în domeniul minier, având ca
domeniul de competenţă securitatea şi sănătatea în muncă, specializat pe prognoza emanaţiilor
de metan şi degazarea minelor (Polonia 1986, 1989, 2008). Activitatea ştiinţifică s-a materializat
printr-un număr de 163 studii ştiinţifice realizate în calitate de autor şi co-autor şi participarea la
19 expertize tehnice de cercetare a accidentelor colective de muncă. 

  

  

 
Dr. ing. Ion TOTH, 
INCD INSEMEX Petroşani 
Dr. ing. Ion Toth are peste 30 de ani de experienţă în cercetarea minieră, cu aplicaţii la cărbune,
minereuri şi sare. Este şeful laboratorului de Securitate Resurse Minerale. Este autor şi co-autor
a mai mult de 150 de studii şi rapoarte tehnice, a mai mult de 200 de articole la nivel naţional şi
internaţional şi a 15 brevete de invenţie. Are, de asemenea, o bogată experienţă în prevenirea
şi combaterea focurilor de mină, în metode de prevenire a combustiilor spontane, în analiza
chimică a substanţelor toxice şi explozive. 

 

 
Ing. Marius MORAR, 
INCD INSEMEX Petroşani 
Ing. Marius MORAR are 34 de ani,  a absolvit Universitatea Petroşani - Facultatea de Maşini si
Instalaţii Electromecanice, unde a obţinut şi masteratul cu lucrarea „Maşini si Instalaţii
Tehnologice Moderne”. Este cercetător şţiinţific în cadrul laboratorului Securitate Resurselor
Minerale. Are bogate cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Autocad) sau de proiectare. Autor
şi co-autor la mai multe articole ştiinţifice din domeniul de activitate. 

  

 

Ing. Emeric CHIUZAN, 
INCD INSEMEX Petroşani 
Absolvent al Universităţii din Petroşani, Facultatea de Mine. Are o experienţă de peste 20 de
ani, specializat în domeniul degazării minelor de cărbune şi în clasificarea minelor din punct de
vedere al degajărilor de gaze. Autor şi co-autor a mai multor articole ştiinţifice în domeniul de
activitate. 

 

 
Ing. Cristian TOMESCU, 
INCD INSEMEX Petroşani 
Cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Securitatea Resurselor Minerale, cu 11 ani de
experienţă în minele de cărbune din Valea Jiului şi 4 ani de experienţă  în sectorul aeraj,
compartimentul degazarea lucrărilor miniere de la E.M. Livezeni. Responsabil a peste 10 lucrări
de cercetare în domeniul prevenirii şi combaterii combustiilor  spontane la minele de huilă din
Valea Jiului, colaborator la peste 15 lucrări ştiinţifice şi  rapoarte tehnice. 
 

 



REZUMAT 

 Transpunerea Directiva Consiliului Europei nr.89/391/CEE, în România, prevede introducerea de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locurile de muncă, specificând că, la fiecare unitate 

minieră în funcţiune este necesar să se întocmească şi să se ţină la zi, un DOCUMENT DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE.  

 Acest  document trebuie să evidenţieze: 

 Riscurile la care sunt expuşi lucrătorii sau grupe de lucrători la locurile de muncă; 

 Măsurile tehnice, organizatorice şi individuale, corespunzătoare pentru asigurarea securităţii şi  

sănătăţii lucrătorilor; 

 Organizarea şi funcţionarea sigură a locurilor de muncă şi a echipamentelor; 

 Informarea lucrătorilor asupra riscurilor şi măsurilor de protecţie la locurile de muncă. 

Documentul de securitate şi sănătate constă dintr-un document general şi mai multe documente individuale 

pentru fiecare loc de muncă în parte. 

Elementele primare - care au stat la baza elaborării manualului – au constat din, riscurile care apar în activitatea 

de extragere a huilei având în acelaşi timp şi incidenţa maximă în producerea accidentelor miniere. 

ABSTRACT 

 The transposition of the Directive of the European Council no. 89/391/EEC into the Romanian legislation 

involves the implementation of measures viewing the improvement occupational health and safety. It is necessary that 

each mine should draw up and update a HEALTH AND SAFETY ACT. 

 This act should underline the following issues: 

 – Potential risks for workers at their working places; 

 – Suitable technical, organizing and personal measures for providing health and safety of workers; 

 – A safe and reliable organization and operation of the working places and of equipment; 

 – All the workers should be informed on the risks and the protective measures available at the  

working places. 

 The Health and Safety Act comprises one document covering the general issues and several individual 

documents that cover the specific features for each working place apart. 

 The occupational risks during coal mining and their incidence related to the occurrence of accidents 

represented the grounds for the production of this handbook. 
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1. SCOPUL LUCRĂRII 

Adoptarea unui sistem legislativ naţional, în domeniul sănătăţii şi securităţii, adaptat cerinţelor 

economiei de piaţă şi în concordanţă cu directivele Uniunii Europene în urm aderării României la aceasta. 

Inventarierea directivelor Uniunii Europene, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii, şi alinierea legilor, standardelor noastre de sănătate şi securitate la cele europene. 

Creşterea gradului de securitate şi sănătate a lucrătorilor din subteran, protecţia zăcământului şi a 

utilajelor. 



 

2. STADIUL ACTUAL AL INDUSTRIEI MINIERE ÎN ROMÂNIA 

Mineritul, în special cel subteran, este una dintre cele mai periculoase ocupaţii din lume. Deşi 

mineritul ocupă doar 1 % din forţa de muncă, accidentele în această ramură industrială reprezintă cca. 8 % 

din totalul accidentelor mortale la locurile de muncă. În acest sens având în vedere că mineritul este un „caz 

special” trebuie să i se acorde o atenţie deosebită. 

Deoarece cărbunele rămâne unul dintre combustibili utilizaţi pentru producerea energiei electrice în 

ţară, atenţia acordată mineritului carbonifer prin creşterea securităţii minelor va avea, în continuare o 

importanţă majoră. 

În vederea reducerii complete a importurilor, înaintea anului 1989, strategia de dezvoltare a industriei 

miniere s-a bazat pe autosusţinere, respectiv pe asigurarea completă a necesarului economiei naţionale cu 

resurse minerale din producţia internă. Aşa a luat naştere un sector minier care a depăşit potenţialul de 

resurse miniere existente în ţară, care se puteau exploata în condiţii economice şi de securitate. Activităţile 

miniere se desfăşurau în cca. 522 unităţi miniere şi întreprinderi de explorări şi prospecţiuni geologice. 

Producţia anuală  a minelor din Valea Jiului ajunsese în acea perioadă la cca. 10 milioane de tone  şi 

se livra în cea mai mare parte la termocentrale şi cocserii. Numărul total de lucrători în minele din Valea Jiului 

erau de aproximativ 45.000, ce î-şi desfăşurau activitatea în 15 unităţi miniere.  

După anul 1989 situaţia existentă din industria extractivă, a impus luarea unor măsuri radicale pentru 

mineritul din Valea Jiului, în ceea ce priveşte restructurarea unităţilor miniere, prin reducerea subvenţiilor 

acordate, concomitent cu reducerea numărului de lucrători. În cadrul CNH Petroşani cca. 20.000 de lucrători 

au fost disponibilizaţi în anii 1996 şi 1997 (rămânând cca. 11.350 lucrători ce lucrează în prezent la 7 unităţi 

miniere). 

În  contextul mutaţiilor profunde ce sau produs în ţara noastră, după anul 1989 în toate domeniile de 

activitate, au fost necesare modificări şi asupra sistemului legislativ. Modificarea structurii şi conţinutului 

legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă în ţara noastră a constituit o necesitate obiectivă dictată 

de realităţile economice specifice perioadei de aderare: 

- descentralizarea prin dispariţia legăturilor de subordonare a agenţilor economici faţă de  

organele centrale; 

- apariţia şi dezvoltarea proprietăţii private; 

- restabilirea relaţiilor şi mecanismelor pieţei libere; 

- instituirea unei noi viziuni asupra acţiunii de prevenire a accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, în adaptarea unor măsuri de realizare a unor condiţii de muncă, 

la un nivel minim de riscuri. 

 

3. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ÎN LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE 

Ca şi în alte domenii ale activităţii economico-sociale din ţara noastră, o mare şansă a activităţii de 

securitate şi sănătate în muncă era prefigurată de deschiderea spre Europa, preluarea experienţei acumulate 

de ţările puternic dezvoltate din continentul nostru şi din alte părţi ale lumii. 

Produs al evenimentelor din perioada postbelică Uniunea Europeană reprezintă procesul de integrare 



economică la scară europeană. Constituirea Comunităţii Economice Europene (Piaţa Comună) prin Tratatul 

de la Roma în 1957, a constituit primul pas în evoluţia ulterioară a Uniunii Europene:  

Tratatul de la Roma, respectiv art. 100 A, reprezintă documentul general privind armonizarea 

prevederilor, legislative, tehnice, administrative în scopul realizării Pieţei libere pentru produsele referitoare la 

sănătate, securitate, protecţia consumatorilor şi protecţia mediului. Articolul 118 din acelaşi tratat, adoptat în 

anul 1987, stipulează faptul că „Statele membre se angajează să promoveze în special îmbunătăţirea 

mediului de muncă, pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi să aibă ca obiectiv armonizarea 

progresivă a condiţiilor existente în acest domeniu." 

Articolele 100A şi 118A adăugate Tratatului de la Roma prin Actul Unic formează fundamentul juridic 

care a permis Comunităţii, integrarea condiţiilor de muncă în proiectul său de realizare a marii Pieţe 

Europene. 

 

4. DIRECTIVA - CADRU 89/391/CEE 

Prima şi cea mai importantă dintre directivele referitoare la prescripţiile minimale cu privire la 

securitate şi sănătate este Directiva cadru 89/391/CEE - Stimularea măsurilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii - adoptată la 12 iunie 1989. Această  reglementare de bază în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, are ca element generator Tratatul de Instituire a Comunităţii 

Economice Europene (legea de bază de funcţionare a Uniunii) în care se stipulează cerinţele minime în 

domeniu pentru a garanta un nivel crescut de protecţie a lucrătorilor. Directiva conţine principii generale, 

precum şi linii directoare de implementare a acestora,  ce referă la: 

 prevenirea riscurilor profesionale; 

 protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă; 

 eliminarea factorilor de risc de accidentare; 

 informarea, consultarea, participarea echilibrată, în concordanţă cu legislaţia naţională 

şi/sau practicile şi instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor. 

Toate aceste principii cumulate au făcut imposibilă revizuirea Legii de protecţia muncii nr. 90/1996, 

fiind necesară elaborarea unei noi legi, care să corecteze cadrul legislativ în vederea implementării 

corespunzătoare atât a directivei – cadru cât şi a directivelor specifice care au fost sau care vor fi elaborate în 

acest domeniu. Această lege „LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ NR 319, a fost adoptată de 

Parlamentul României la 14 iulie 2006 şi publicată în Monitorul Oficial cu numărul 646 din data de 26 iulie 

2006. În data de 11 octombrie 2006 au fost adoptate şi NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE a 

acestei legii. 

În cuprinsul legii este transpusă Directiva 89/391/CCE privind introducerea de măsuri pentru 

promovarea îmbunătăţirii securităţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă, şi se reglementează obligaţiile 

angajatorilor referitoare la securitatea şi sănătatea la locurile de muncă, prin: 

- aplicarea măsurilor pentru protecţia lucrătorilor, pe baza principiilor generale de 

prevenire; 

- stabilirea principalelor obligaţii ale lucrătorilor cărora le revine răspunderea de a avea 

grijă de sănătatea şi securitatea proprie a celorlalţi participanţi la procesul de muncă, 

precum ţi de a respecta instrucţiunile date de angajator; 



- informarea lucrătorilor şi/sau reprezentaţii acestora să primească toate informaţiile 

necesare privind riscurile la care sunt supuşi; 

- consultarea lucrătorilor în anumite probleme şi participarea la discutarea aspectelor 

referitoare la securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă; 

- obligaţiile angajatorilor de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, de a previi 

riscurile. 

Ulterior prin Hotărârea de Guvern nr. 1049/09.08.2006, privind „cerinţele minimale pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă”, se specifică, că: angajatorul trebuie să asigure 

întocmirea şi ţinerea la zi un unui document, referitor la SECURITATE ŞI SĂNĂTATE lucrătorilor, care 

trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în Legea nr. 319/2006 . 

 

5. DOCUMENTUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE 

Prin  documentul de securitate şi sănătate se va face dovada că: 

- riscurile de accidentare şi îmbolnăviri profesionale la care sunt expuşi lucrătorii la locurile 

de muncă sunt determinate şi evaluate; 

- se iau măsuri corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele se securitate stabilite; 

- proiectarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor la locurile de muncă este sigură; 

- informarea lucrătorilor asupra riscurilor şi măsurilor de securitate la locul de muncă. 

Angajatorul care are responsabilitatea locului de muncă coordonează punerea în aplicare a tuturor 

măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi înscrie scopul, măsurile şi modalităţile de punere 

în aplicare a acestei coordonări. Abordarea aspectelor de securitate şi sănătate la nivelul locurilor de muncă 

din industria minieră în special, în extragerea huilei, va asigura nu numai evitarea costurilor mari cu 

accidentele, îmbolnăvirilor profesionale şi pierderilor materiale, ci în final se va materializa prin îmbunătăţirea 

productivităţii muncii. Lucrătorii bine retribuiţi, bine motivaţi şi bine instruiţi, lucrând cu materiale, echipamente 

şi utilaje eficiente şi bine întreţinute, pot obţine rezultate economice mult mai bune. În caz contrar nu numai 

persoana sau persoanele accidentate pierd, ci aceasta se răsfrânge direct asupra activităţii unităţii minere, 

prin: 

- pierderea lucrătorilor cu experienţă la locul de muncă în care sa produs accidentul; 

- suportarea cheltuielilor de spitalizare, sau a plăţilor de compensare în caz de deces; 

- reducerea timpului de producţie pe durata întreruperii procesului de producţie; 

- scăderea moralului celorlalţi lucrători şi afectarea productivităţii acestora; 

- cheltuieli suplimentare cu expertizarea accidentelor produse; 

- cheltuieli cu instruirea personalului nou plasat la locul de muncă; 

- cheltuielii cu reparaţiile utilajelor şi refacerea locurilor de muncă, dacă au existat deteriorări 

ale acestora; 

Documentul de securitate şi sănătate se întocmeşte înainte de începerea activităţii unui loc de muncă 

şi trebuie revizuit dacă sunt aduse modificări majore, extinderi sau transformări, fiind constituit dintr-un 

Document General şi mai multe Documente Individuale pentru fiecare loc de muncă în parte.  

DOCUMENTUL GENERAL va fi unitar pentru toate minele aparţinătoare de Compania Naţională a 

Huieli Petroşani şi este structurat întrei părţi: 



- în prima parte, sunt evidenţiate riscurile posibile care pot să apară în activitatea de exploatare a 

huilei.  

- în partea a II-a a documentului, sunt enumerate toate măsurile prevăzute pentru prevenirea 

pericolelor, corespunzătoare tuturor categoriilor de risc. Sunt redate: legii şi norme, prescripţii 

tehnice, directive, circulare,  reglementări ale Companiei Huilei Petroşani, formare (instruire). 

- în partea a III-a a documentului, sunt redate pentru fiecare risc măsuri standard pentru 

prevenirea acestora. 

DOCUMENTELE INDIVIDULE se întocmesc pentru un singur loc de muncă, înainte de începerea 

activităţii. Suportul de bază a acestuia îl constituie documentul general.  

 

6. CONCLUZII 

Elementele primare - care au stat la baza elaborării prezentului DOCUMENT DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE – constau, din riscurile care apar în activitatea de extragere a huilei având în acelaşi timp şi 

incidenţa maximă în producerea accidentelor miniere:  

- aprinderi şi explozii de metan şi/sau praf de cărbune; 

- erupţii, scurgeri, surpări, căderi de rocă şi cărbune; 

- perturbaţii în dirijarea aerajului; 

- explozivi, lucrări de împuşcare şi manipulare; 

- incendii şi focuri; 

- acumulări / viituri de apă; 

- circulaţia personalului; 

- transport pe orizontală, plane înclinate, puţuri şi suitori;  

- lucrul cu echipamente mecanice şi electrice; 

- zgomot şi vibraţii. 
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