
Anexa nr. 4 

la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

REGULI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA 
INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

1. Cumpărătorul va depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare următoarele 

documente : 

 

• Împuternicirea responsabililor cu exploatarea masei lemnoase pe picior.  
• Lista cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi a pregătirii 

profesionale a acestora. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută.  
• Evaluarea riscurilor de muncă pentru proprii angajaţii (în autorizaţia de exploatare se vor face menţiuni 

referitoare la existenţa acestor evaluări de riscuri).  
• Instrucţiunile proprii conform Art. 15, alin (1), pct. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006. (în 

autorizaţia de exploatare se vor face menţiuni referitoare la existenţa acestor instrucţiuni).  
• Dovada achiziţionării echipamentului individual de protecţie (factură, lista inventar, fişă magazie etc.).  
• Dovada dotării  punctelelor de lucru şi utilajelor de exploatare cu truse sanitare de prim  

ajutor. 

 

2. Cumpărătorul va prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de 

către şeful de ocol următoarele documente : 

 

• Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, procesul tehnologic propus,  tehnologia de 
exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, SSM şi protecţia mediului, în vederea evitării 
degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, 
necesitatea reamenajării sau construirea de instalaţii de transport, amplasarea şi dimensiunile platformelor 
primare, amplasarea unor construcţii temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.  

• Documentaţia prezentată va face corespondenţa între căile de scos – apropiat existente în parchet şi 
procesul tehnologic, urmând a se utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic.  

• Cumpărătorului i se interzice: părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi 
materializate în teren; folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; corhănitul lemnului direct în 
albia pâraielor.  
• Lista utilajelor ce se vor introduce în raza parchetului, adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de 
ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare. 

• Amplasamentul şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere şi a celor îmbibate cu 
produse petroliere, cu condiţia ca toate deşeurile sa fie colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror 
evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător cumpărătorul.  

• Cumpărătorul va lua măsuri, ca în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, să asigure 
îndepărtarea acestora prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri 
speciale de depozitare. 
 
3. În domeniul securității și sănătății în muncă cumpărătorului îi revin, în exclusivitate, cel puţin 
următoarele obligaţii: 

 

• Să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

• Să dețină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru 
activităţile şi punctele de lucru proprii.  

• Să respecte legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor, să 
angajeze forţă de muncă cu pregătire tehnică corespunzătoare. Reprezentantul legal al cumpărătorului va urmări 
utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să doteze toate punctele 

de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.  
• Să întocmească documentaţia prin care se stabilesc măsurile de securitate şi sănătate în muncă pentru 

lucrările specificate în contract, documentaţie ce va cuprinde soluţii pentru toţi factorii de risc ce se regăsesc în 



desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase (evaluări de risc pentru fiecare post de lucru, plan de 
prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii pentru fiecare activitate, program de instruire și testare).  

• Să ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de 
exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase, în conformitate cu 
prevederile din instrucţiunile proprii.  

• La doborârea arborilor va urmări respectarea tehnicilor de doborâre a arborilor, prin efectuarea tapei, 
tăieturii din partea opusă tapei, zonei de frânare, pragului de siguranţă, alegerea direcţiei de doborâre.  

• Se va asigura că personalul angajat are calificare corespunzătoare activității desfășurate, este verificat 
medical şi instruit corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.  

• Va efectua instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi cel periodic prin persoane 
desemnate potrivit legislației în vigoare, cu consemnarea rezultatului în fişe individuale de instruire.  

• Va instrui proprii angajaţi pentru acordarea primului ajutor.  
• Va ține evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.  

• Va asigura dotarea angajaţilor cu echipament individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă pe 
care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• La controlul exploatării masei lemnoase, efectuat de personalul silvic din structura regiei, se va verifica 
utilizarea echipamentului individual de protecţie. Neutilizarea unui singur articol al echipamentului individual 
de protecţie se consideră neconformitate şi va atrage atenţionarea,  
în scris, cumpărătorului.  

• Pentru lucrările mecanizate, cumpăratorul se va dota cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care 
corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor ce le va executa, pe toată durata derulării contractului, cu 
respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

• Atunci când mai mulţi operatori economici desfăşoară activităţi de exploatare, concomitent în acelaşi 
bazin forestier, în aceeaşi unitate de producţie sau în aceeaşi unitate amenajistică, cumpărătorul va încheia 
convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă.  

• Se va asigura că lucrătorii din afara firmei, care desfăşoară activităţi în suprafaţa parchetului, au primit 
instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării 
activităţilor, conform Art. 20 din Legea nr. 319/2006.  

• Are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, 
punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele 
minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

• Asigură transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă spre domiciliu în 
condiții de siguranță.  

• În cazul producerii de evenimente/incidente periculoase va anunţa de îndată Inspectoratul Teritorial de 
Muncă despre producerea acestora.  

• Accidentele de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenați/implicați angajații proprii vor fi 
înregistrate de cumpărător.  

• Va informa ocolul silvic în cazul producerii de evenimente în care au fost antrenaţi/implicați angajaţii 
proprii, menţionându-se informaţiile referitoare la numele şi prenumele accidentatului, firma la care este angajat, 

funcţia ocupată, data producerii accidentului.  
• Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în parchet și în zona 

limitrofă acestuia, din momentul predării - primirii partizii spre exploatare şi până la reprimirea parchetului.  
• Va respecta măsurile de protecţie a elementelor de biodiversitate existente în raza parchetului, astfel: 

elementele identificate vor fi poziţionate pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin 
controalele ce se execută şi la reprimirea parchetelor.  
• La a doua abatere a aceluiaşi cumpărător, după notificarea direcţiei silvice şi a firmei contractante, în 
cauză, referitor la nerespectarea regulilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, ocolul silvic va înainta o 
invitaţie deschisă Inspectoratului Teritorial de Muncă, de a efectua un control privind respectarea cerinţelor 
SSM. 

 

 

 


