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Comunicat de presă
Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat în perioada 24.03.2014 –
04.04.2014 acţiuni de verificarea modului în care se aplică şi respectă prevederile legale
referitoare la securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii producerii evenimentelor în
timpul desfăşurării activităţii de exploatare forestieră şi la transportul masei lemnoase pe
drumurile forestiere.
Obiectivele acţiunii sectoriale au fost:
1. Conştientizarea angajatorilor din domeniul silvicultură şi exploatările forestiere
privind:
- necesitatea angajării în meseriile de fasonatori mecanici, mecanizatori forestieri şi
conducători de autospecializate pentru transportul masei lemnoase, numai a lucrătorilor care au
calificare şi experienţă îndelungată în aceste meserii;
- necesitatea întocmirii unei documentaţii tehnice corespunzătoare pentru desfăşurarea
activităţii în exploatarea parchetelor forestiere;
- necesitatea respectării prevederilor legale la instruirea lucrătorilor din exploatările
forestiere (sub trei aspecte: introductiv general, la locul de muncă şi periodic, la începerea unui
nou parchet forestier);
2. Controlul respectării de către angajatori şi lucrătorii din exploatările forestiere a
prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sub toate aspectele.
În perioada acţiunilor de control, inspectorii de muncă au verificat 41 de agenţi
economici, dintre aceştia fiind sancţionaţi 36. Au fost aplicate 88 avertismente şi amenzi în
valoare de 23.000 de lei.
În urma controalelor efectuate, inspectorii de muncă au constatat un număr de 93 de
deficienţe dintre care precizăm :
- lucrătorii nu utilizau echipamentului individual de protecţie;
- angajatorii nu au dispus măsurile necesare pentru efectuarea controlului medical şi
întocmirea fişelor de aptitudine;
- proiectele de exploatare, tehnologiile şi/sau schiţele erau incomplete
În cadrul simpozionului ce va fi organizat în data de 25.04.2014, cu ocazia “Zilei internaţionale a securităţii şi sănătăţii în muncă”, vor fi prezentate reprezentanţilor unităţilor care desfăşoară activităţi în domeniul exploatării forestiere şi celor ai serviciilor externe de prevenire şi
protecţie, concluziile preliminarii ale campaniei .
În trimestrul IV 2014, inspectorii din cadrul ITM Prahova vor desfăşura acţiuni de verificare a modului în care angajatorii au realizat măsurile dispuse.
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