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I.T.M. Sibiu va verifica societăţile din domeniul exploatării forestiere şi al
transportului de masă lemnoasă
În urma analizei dinamicii accidentelor de muncă la nivel naţional, înregistrate pe
parcursul anilor 2017 – 2020, a rezultat faptul că în cadrul sectoarelor de activitate
silvicultură şi exploatare forestieră numărul de accidente de muncă s-a menţinut la un
nivel ridicat, crescând sensibil de la un an la altul.
În acest sens, în trimestrele I şi IV ale anului 2021, perioade în care activitatea de
exploatare forestieră se desfăşoară la cote maxime, Inspectoratul Teritorial de Muncă
Sibiu va desfăşura la angajatorii din judeţul Sibiu 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.
Acţiunea are ca şi obiective principale diminuarea consecinţelor sociale şi economice
negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă de către angajatorii care efectuează activităţi de exploatare
forestieră, precum şi activităţi de transport tehnologic al masei lemnoase pe drumurile
forestiere.
De asemenea, se urmăreşte şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a
lucrătorilor cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă precum şi luarea tuturor măsurilor necesare în
vederea prevenirii accidentelor de muncă respectiv eliminarea neconformităţilor
constatate.
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