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Comunicat de presă
ITM PRAHOVA a desfăşurat acţiunea sectorială în domeniul silviculturii
şi exploatării forestiere

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în primul trimestru al anului
2014, acţiunea sectorială în domeniul silviculturii şi exploatării forestiere: ″ Verificarea
respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de
exploatere în parchetele forestiere, înclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase
pe drumurile forestiere″.
Obiectivele acţiunii sectoriale au vizat următoarele aspecte:
-

necesitatea angajării în meseriile de fasonatori mecanici, mecanizatori forestieri şi
conducători de autospecializate pentru transportul masei lemnoase, numai a
lucrătorilor calificaţi şi a celor care deţin experienţă în aceste meserii;

-

necesitatea întocmirii unei documentaţii tehnice corespunzătoare, în domeniul SSM,
pentru desfăşurarea activităţii în exploatările parchetelor forestiere;

-

necesitatea respectării prevederilor legale la instruirea lucrătorilor, în domeniul SSM,
din exploatările forestiere, în cele trei etape (introductiv generală, la locul de muncă
şi periodică).

În perioada 03 – 14.11.2014, inspectorii de muncă au controlat 22 de societăţi pentru a
verifica modul în care au fost realizate măsurile dispuse. S-au aplicat 3 sancţiuni
contravenţionale şi o amendă în valoare de 6.000 de lei, pentru următoarele deficienţe:
organizarea necorespunzătoare a acţiunilor de prevenire şi protecţie; tehnologie
incompletă pentru exploatările forestiere; cărţi tehnice netraduse în limba română.
Totodată, în perioada 01- 10.12.2014, ITM Prahova organizează la sediul Direcţiei Silvice
Prahova o şedinţă de evaluare a rezultatelor obţinute, cu participarea reprezentanţilor
societăţilor controlate şi ai celorlalţi agenţi economici care vor licita masă lemnoasă,
reprezentanţi ai ocoalelor silvice şi sindicatelor din domeniu, precum şi reprezentanţii
mass-media, la care se vor dezbate următoarele:
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- deficienţele constante în timpul controlului;
-

sancţiunile aplicate şi opririle din funcţiune ale utilajelor, instalaţiilor, mijloacelor
de transport tehnologic al lemnului;

-

probleme de securitate şi sănătate în muncă specifice acestor domenii de activitate;

-

furnizarea de informaţii celor interesaţi, despre cele mai eficiente mijloace de
soluţionare optimă şi eliminarea deficienţelor de securitate şi sănătate în muncă, în
domeniul exploatărilor forestiere.
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