INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI

Către: SC …………………………………………………………….
Ref: Material informativ privind desfăşurarea Acţiune de verificare a respectării prevederilor
legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a
echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la
transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere

Pe parcursul anului 2021 la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura acţiunea de verificare a
respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de
utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere,
inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere, având ca
obiective:
Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea
prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare
forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile
forestiere;
Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul
de activitate exploatare forestieră în ceea ce priveşte necesitatea respectării
prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi luarea tuturor
măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă;
Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul exploatărilor
forestiere.
Motivarea acţiunii:
În activităţile desfăşurate în cadrul sectoarelor de activitate silvicultură şi exploatare
forestieră lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic,
condiţii de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecinţe mortale sau foarte
grave.
Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2017-2020, a
rezultat faptul că în aceste domenii de activitate nu numai că numărul de accidente de muncă
s-a menţinut la un nivel ridicat, dar acesta a crescut sensibil de la un an la altul, astfel:
în 2017 – 81 accidente de muncă din care 13 mortale;
în 2018 – 85 accidente de muncă din care 15 mortale;
în 2019 – 86 accidente de muncă din care 12 mortale;
în 2020 (9 luni) s-au înregistrat deja 62 accidente de muncă din care 13 mortale.
Grupul ţintă: Acţiunile de control se vor desfăşura în toate judeţele, în toate tipurile de
întreprinderi (mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt), care efectuează
activităţi de exploatare forestieră, cu excepţia municipiului Bucureşti.

Realizarea acţiunii va cuprinde următoarele etape:
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1.Identificarea societăţilor care au în obiectul de activitate exploatări forestiere, transportul
tehnologic al lemnului, pe baza datelor deţinute de inspectorat şi cu ajutorul Direcţiilor Silvice
şi al ocoalelor silvice din judeţ.
Termen: 10.02.2021

2.Realizarea controalelor.
Controalele efectuate la angajatorii care efectuează activităţi de exploatare forestieră se vor
desfăşura în două etape, anume:
Termen de finalizare a etapei I de control: 12.03.2021
Termen de finalizare a etapei II de control: 19.11.2021
Efectuarea controalelor va fi centrată pe utilizarea check-list-ului, prezentate în metodologia
de campanie. Anexa de constatare a neconformităţilor şi a măsurilor dispuse în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, anexă la procesul verbal de control, se va întocmi pe baza
check-list-ului completat, care va fi arhivat împreună cu documentele de control încheiate
pentru fiecare angajator controlat. Întrucât check-list-ul este instrument de lucru specific
acestei acţiuni, acesta nu va fi înmânat angajatorilor.
Pe parcursul controalelor, vor fi efectuate fotografii, care să surprindă atât neconformităţi,
cât şi exemple de bune practici. Acestea vor fi transmise la Inspecţia Muncii odată cu
raportarea rezultatelor.

3.Verificarea realizării măsurilor dispuse în etapele I şi II de control.
Verificarea realizării măsurilor dispuse în urma controalelor efectuate la angajatorii care
efectuează activităţi de exploatare forestieră se vor desfăşura în două etape, anume:
Termen de finalizare a verificării măsurilor dispuse etapei I de control: 31.03.2021
Termen de finalizare a verificării măsurilor dispuse etapei II de control: 03.12.2021
Legislaţia aplicabilă:
1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată;
2.H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
3.H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
4.H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, actualizată;
5.H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă - Anexa 2 Lista
orientativă şi neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecţie şi Anexa 3 Lista
orientativa şi neexhaustiva a activităţilor şi sectoarelor de activitate care pot necesita
utilizarea de echipament individual de protecţie;
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6.H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de
sănătate la locul de muncă;
7.HG nr. 1146/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în
muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
8.Alte acte normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabile specificului
unităţii controlate.

Inspector Şef
Ionel STAN
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