Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini cadru
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea
și stingerea incendiilor și protecţia mediului
1. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de
exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea şi o listă cu personalul care
va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi pregătirii profesionale a acestora
şi documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională şi pe linie de protecţia
muncii.
2. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în
vederea aprobării de către şeful de ocol, documentaţia privind organizarea lucrărilor de
exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, SSM
şi protecţia mediului, avându-se în vedere evitarea 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.
3. Se vor stabili locurile şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere, a celor
îmbibate cu produse petroliere etc.
4. Toate deşeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror evacuare
sau depozitare în locurile permise se face răspunzător cumpărătorului.
5. Cumpărătorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate
şi protecţia angajaţilor. Pe cât posibil, acesta va angaja forţă de muncă din zonă, cu pregătire
tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi
acte doveditoare privitoare la deţinerea de către operatorul economic a materialelor de
protecţia muncii. Reprezentantul legale al operatorului economic 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.
6. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de exploatare a masei
lemnoase se organizează şi se desfăşoară 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.
7. În domeniul securității și sănătății în muncă, cumpărătorului îi revin, în exclusivitate, cel
puţin următoarele obligaţii:
a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă şi documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă
pentru lucrările specificate în contract;
b) în această documentaţie se vor prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de
risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase;
c) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea
parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si colectare a masei
lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii;
d) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzător,
din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către cumpărător sau
de persoane desemnate de cumpărător şi va fi consemnat în fişe individuale de instruire;
f) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu echipament de
protecţie, conform 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
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sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu
modificările şi completările ulterioare;
g) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi
care corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor ce la va executa, pe toată durata
derulării contractului, cu respectarea prevederilor din 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;
h) atunci când mai mulţi operatori economici desfăşoară concomitent activităţi în aceeaşi
unitate de producţie sau în acelaşi bazin forestier 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;
i) cumpărătorul 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; de asemenea, are obligaţia de a
dota punctele de lucru cu truse medicale.
8. Transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu intră
în sarcina cumpărătorului.
9. În cazul producerii de accidente cumpărătorul va anunţa de îndată Inspectoratul Teritorial
de Muncă despre producerea evenimentului.
10 Accidentul de muncă va fi înregistrat de cumpărător.
11. Din momentul predării - primirii partizii spre exploatare şi până la reprimirea parchetului,
răspunderea privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în parchet și în
zona limitrofă acestuia (unitățile amenajistice limitrofe parchetului), revine cumpărătorului.
12. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea şi muncitorii sunt
atenţionaţi asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceştia
sunt obligaţi să respecte măsurile stabilite de protecţie a acestora. 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.
13. În conformitate cu precizările O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, precum și a O.M. nr.1798/19.11.2007
modificate prin O.M. nr. 1298/2011 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de
mediu, agenții economici care desfășoară activitatea de exploatare forestieră sunt obligați să
dețină autorizație de mediu pentru această activitate. Operatorul economic se obligă ca pe
toată durata lucrărilor de exploatare să desfășoare acele activități care nu contravin
prevederilor autorizației de mediu și care ar putea să ducă la prejudicierea factorilor de mediu.
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