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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

Angajatori din domeniul forestier verifica i de ITM Neam

În trimestrele I i IV din anul 2021 s-a desf urat Ac iunea de verificare a respect rii
prevederilor legale de securitate i s tate în munc  în ceea ce prive te modul de
utilizare a echipamentelor de munc i a tehnologiilor de exploatare în parchetele
forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere
precum i de respectare a prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc .

Obiectivele campaniei au fost:

cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor din domeniul
verificat în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor legale din domeniul
securit ii i s ii în munc   i a rela iilor de munc ;

diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din nerespectarea
de c tre angajatorii care desf oar  activitate în acest domeniu, a prevederilor legale
din domeniul securit ii i s ii în munc   i a rela iilor de munc .

identificarea i combaterea muncii nedeclarate i subdeclarate i luarea m surilor care
se impun pentru determinarea respect rii prevederilor legale de c tre angajatorii care

i desf oar  activitatea în domeniul exploat rii forestiere.

Au fost verifica i 69 de angajatori. Pentru deficien ele constatate cu ocazia
controalelor au fost aplicate un num r de 111  san iuni contraven ionale din care 17
amenzi în cuantum de 194.500 lei i 94 de avertismente contraven ionale.

La apte  angajatori au fost identificate opt persoane care prestau munc   f  a  avea
încheiat contract  individual de munc  în form  scris , cel târziu în ziua  anterioar
începerii activit ii.

Deficien ele constatate în ac iunile de control în domeniul securit ii i s ii în
munc  au fost urm toarele:
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice în
ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confiden iale. Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l primeasc . Dac  a i primit acest
document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

- lipsa dot rii lucr torilor cu echipamente individuale de protec ie (casc  de protec ie,
pantaloni antilan );

- lipsa dot rii cu lan uri la toate ro ile TAF – ului;

- lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de munc ;

- lipsa semnaliz rii de securitate i s tate în munc  în parchete i platforme primare;

- instruire necorespunz toare în domeniul securit ii i s ii în munc ;

- lipsa instruc iunilor proprii în domeniul securit ii i s ii în munc  specifice
activit ii desf urate;

- neasigurarea supravegherii lucr torilor privind purtarea echipamentului individual de
protec ie;

- organizarea necorespunz toare a activit ii de exploatare forestier ;

- lucratori transporta i cu T.A.F. - ul pe drumul auto forestier.

Deficien ele constatate în ac iunile de control în domeniul rela iilor de munc  au fost
urm toarele:

- primirea la munc  a unei  persoane f  încheierea contractului individual de munc
în form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii ;

- nu se respect  obliga ia de a completa dosarul de personal al salariatului cu toate
documentele necesare;
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