INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU

COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 30.03.2015 – 03.04.2015, s-a desfăşurat în judeţul Sibiu, acţiunea de control
privind respectarea prevederilor de sănătate şi securitate în muncă la angajatorii care
desfăşoară activitate în domeniile silvicultură şi exploatare forestieră. La această
acţiune au participat, pe lângă inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă
Sibiu şi inspectori de muncă din judeţele Alba, Cluj, Mureş şi Braşov, sub directa
îndrumare a reprezentanţilor Inspecţiei Muncii. Participarea inspectorilor de muncă din
judeţele limitrofe a avut ca scop adoptarea unor metode de control unitare, pe baza
unei tematici de specialitate, complexe şi care să ducă în cele din urmă la scăderea
numărului de accidente mortale şi cu invaliditate, în domeniile silvicultură şi exploatare
forestieră.
Acţiunea de control a fost motivată de faptul că cele două domenii de activitate,
silvicultura şi exploatarea forestieră sunt activităţi în care se înregistrează la nivel
naţional un număr mare de accidente mortale şi cu invaliditate. Lucrătorii implicaţi întro asemenea activitate importantă şi necesară economiei naţionale sunt uneori total
neasiguraţi şi neprotejaţi în raport cu multitudinea de riscuri specifice domeniului,
accidentele produse afectând atât victima, cât şi familia acesteia.
Derularea acţiunii a constat în identificarea angajatorilor din aceste sectoare de
activitate, verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilirea măsurilor care trebuie luate şi care au ca
scop final reducerea numărului de accidente de muncă şi creşterea gradului de
conştientizare al angajatorilor şi angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării
cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă.
În perioada de desfăşurare a acţiunii au fost controlaţi 18 angajatori la care sunt
înregistraţi 459 lucrători. Au fost constatate de echipele de control 36 de neconformităţi
de la prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care s-au
aplicat 36 sancţiuni contravenţionale, 3 amenzi în valoare de 9.000 lei şi 33
avertismente.
Controalele efectuate în aceste domenii de activitate au evidenţiat, în principal,
următoarele deficienţe:
- Lipsa unui proiect de execuţie a lucrărilor de exploatare sau adoptarea unui
proiect de exploatare necorespunzător, care nu soluţionează toate laturile
procesului de producţie;
- Lipsa autorizării lucrătorilor care deservesc instalaţiile de ridicat şi de manipulare
masă lemnoasă, existente pe mijloacele de transport auto;
- Lipsa avizului ISCIR pentru utilizarea instalaţiilor de ridicat existente pe
mijloacele auto;
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Lipsa instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă privind unele
particularităţi ale activităţilor şi ale locurilor de muncă din parchetele de
exploatare;
- Neasigurarea de către angajator a echipamentului individual de protecţie şi
neutilizarea acestuia în procesul de producţie;
- Lipsa unei supravegheri corespunzătoare a lucrărilor de exploatare din partea
angajatorului care să asigure aplicarea de către lucrători a măsurilor de
securitate, respectarea instrucţiunilor proprii, utilizarea echipamentului
individual de protecţie în procesul muncii, etc.
Acţiunea de control s-a finalizat în data de 03 aprilie 2015, cu o şedinţă de evaluare a
rezultatelor obţinute, la care au participat 42 persoane, reprezentanţi ai unităţilor
controlate şi a celorlalţi agenţi economici care au obţinut masă lemnoasă pentru
exploatare, ocoale silvice private şi de stat, servicii externe abilitate în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
S-au dezbătut următoarele probleme:
 aspecte specifice securităţii şi sănătăţii în muncă din domenii de activitate
controlate;
 aspecte privind accidentele de muncă înregistrate în judeţul Sibiu în ultimii 5 ani
în cele două domenii de activitate;
 deficienţele constatate, cu prezentarea unor imagini sugestive înregistrate în
timpul controalelor;
 explicarea sancţiunilor aplicate;
 instrumentele de inspecţie utilizate în timpul controlului, având ca scop
reducerea numărului de accidente;
 bunele practici utilizate în plan european, ale căror aplicare poate conduce la
diminuarea numărului de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale;
Inspector şef,
Francisc Szombatfalvi -Török
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