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În activitățile desfășurate în cadrul sectoarelor de activitate silvicultură și exploatare 

forestieră lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori, cu un mediu de muncă neprielnic, 

condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare cu consecințe mortale sau foarte 

grave. 

Din analiza dinamicii accidentelor de muncă, înregistrate pe parcursul anilor 2018-2021, a 

rezultat faptul că în aceste domenii de activitate numărul de accidente de muncă s-a 

menținut la un nivel ridicat, crescând sensibil de la un an la altul. Potrivit Programul Cadru de 

acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022, urmează a se derula „Acţiunea  de verificare a 

respectării modului de utilizare al echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare 

în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile 

forestiere”. 

În acest context, în data de 07.07.2022 ora 1000, pentru cei interesați, la sediul 

Inspectoratului Teritorial de Muncă  din Braşov, str. Ion Raţiu nr. 17, et. 1, va avea loc o masă 

rotundă privind modul de derulare a acestei acțiuni inițiată de Inspecția Muncii. 

Aducem în atenție și faptul că, începând cu luna iulie 2022, vor avea loc verificări pe linia 

securităţii şi sănătăţii în muncă la agenţii economici  şi la ocoalele silvice care desfăşoară 

astfel de activităţi.  

           

 
 

Inspector șef, 

Adrian REIT 
 
 

mailto:comunicare@inspectiamuncii.ro

