TEMATICA DE CONTROL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ PENTRU ACŢIUNEA NR. 13 DIN
PROGRAMUL CADRU DE ACŢIUNI AL INSPECŢIEI MUNCII PENTRU ANUL 2012: „CONTROLUL MODULUI DE
UTILIZARE A ECHIPAMENTELOR DE MUNCĂ PRECUM ŞI RESPECTAREA TEHNOLOGIILOR ÎN PARCHETELE DE
EXPLOATARE ŞI PE DRUMURILE FORESTIERE”
Nr.
crt.
1

CERINŢA IMPUSĂ:

TEXT

SANCŢIONABILĂ DE:

AMENDĂ

9
10

Realizarea măsurilor dispuse cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării
evenimentelor
Existenţa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă
Stabilirea, prin fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce revin lucrătorilor
în domeniul ssm, corespunzător funcţiilor exercitate
Să realizeze şi să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru ssm, inclusiv
pentru lucrătorii din grupurile sensibile la riscuri specifice
Existenţa planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare
şi organizatorice bazat pe evaluarea riscurilor
Acordarea de către angajator a materialelor igienico-sanitare
Asigurarea de către angajator a EIP
Existenţa instrucţiunilor proprii ţinând seama de particularităţile activităţilor şi
ale locurilor de muncă
Efectuarea controlului medical la angajare şi periodic
Asigurarea de către angajator a unei instruiri adecvate în domeniul ssm
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Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

12

Utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de
muncă
Există proiect de execuţie a lucrărilor de exploatare aprobat

HG 1146/2006, art.
5(2), lit.a
L319/2006, art. 13,lit.a

L319/2006,
Art.39,al.9, lit.k
L319/2006,
Art.39,al.9,lit.m
Art.39, al.(4)

Proiectul de exploatare soluţionează toate laturile procesului de producţie,
adica:- organizarea suprafeţei parchetului prin împărţirea acestuia în postaţe si
sectiuni;
- delimitarea locurilor periculoase sau dificile de exploatat, semnalizarea lor şi
Utilajele setehnicilor
parcheazasau
si se
pastreazanepericuloase
pe timpul noptii
si in zilele de repaus, in
precizarea
metodelor
de lucru;
locuri
stabilite
fiind asigurate
neprevazute
a utilizarii
Doborârea
arborilor
periculoşiimpotriva
se face cudeplasarii
o echipă de
muncitori sispecial
instruiţi
abuzive
sub supravegherea conducătorului locului de muncă

L319/2006, art.13, lit.k

Art.39, al.(4)

4.000-8.000

HG 1146/2006 anexa 1,
pct. 3.1.6. lit.
a
L319/2006,
art.20
L319/2006, art.13, lit.q

Art.39, al.(5)

3500-7.000

Art.39, al.(4)

4.000-8.000
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4
5
6
7
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14

16
15

13

L319/2006, art.13, lit.n

Art.39,al.(3)

3.000-10.000

L319/2006, art.13, lit.c

Art. 39, al.(2)

5.000-10.000

L319/2006, art. 13,lit.d

Art.39, al.(4)

4.000 – 8.000

L319/2006, art. 12,lit.a

Art.39, al. 4

4.000-8.000

L319/2006, art.13, lit.b
L319/2006, art. 15
L319/2006, art. 13, lit.r
L319/2006, art.13, lit.e

Art. 39, al.2
Art.39,al.6, lit.b
Art.39, al.(2)
Art.39, al.4

5.000-10.000
3.000-6.000
5.000-10.000
4.000-8.000

L319/2006, art.13, lit.j
L319/2006, art.20

Art.39,al.4
Art.39, al.(4)

4.000-8.000
4.000-8.000

HG 971/2006, art.6,7

5000-10000

4.000-8.000

5000-10000

17
18

19

20
21
22
23
24.

Executarea reparatiilor utilajelor in parchete se face numai cu motorul oprit si
asigurate impotriva deplasarilor si caderii partilor suspendate
Inainte de inceperea lucrului fasonatorul mecanic este obligat:
-sa studieze arborele care se doboara,
-sa verifice zonele din jur in privinta pericolelor si sa le elimine
- sa verifice zonele din jur in privinta persoanele aflate in pericol stabilind
evacuarea acestora si interzicerea accesului intamplator a persoanelor
Doborarea arborilor este permisa numai in urmatoarele conditii:
-alegerea corespunzatoare a directiei de doborare
-curatirea crengilor cazute la baza arborelui si degajarea locului de pietre,
zapada, alte ostacole, etc
-stabilirea zonelor de refugiu a celorlalţi participanţi la procesul de muncă
La arborii grosi se utilizeaza pene pentru doborat si pana pentru prevenire
strangerii lantului taietor de la ferastraul mecanic
Fasonatorii mecanici vor avea atestata pregatirea profesionala, vor fi instruiti
temeinic din punct de vedere al securităţii muncii si in ceea ce priveste
disciplina la locul de munca
Tractoarele si TAF-urile folosite la colectarea lemnului vor fi conduse numai
de tractoristi calificati si cu experienta in domeniu.
Conducătorii de tractoare şi TAF-uri vor avea atestata pregatirea profesionala,
vor fi instruiti temeinic din punct de vedere al securităţii muncii si in ceea ce
priveste disciplina la locul de munca
Modul de stabilire a tehnologiilor privind degajare, curăţare a potecilor de
refugiu la doborârea arborilor în parchetele de exploatare.

14

L319/2006, art.13, lit.a

Art.39, al.(4)

4.000-8.000

L319/2006, art.13, lit.a

Art.39, al.(4)

4.000-8.000

L319/2006, art.13, lit.a

Art.39, al.(4)

4.000-8.000

L319/2006, art.13, lit.a

Art.39, al.(4)

4.000-8.000

HG 1146/2006 anexa 2,
pct. 2.1 şi 2.2
L319/2006 art.7(4) lit.c
HG 1146/2006 anexa 2,
pct. 2.1 şi 2.2
L319/2006 art. 7(4)lit.c
HG 1146/2006 anexa 2,
pct. 2.1 şi 2.2
L319/2006 art.7(4) lit.c
L319/2006
Art. 13, lit. a

Art.39, al.(5)

3500-7.000

Art.39, al.(5)

3500-7.000

Art.39, al.(5)

3500-7.000

Art.39, al.(4)

4.000-8.000

