Munca forestieră
Cazurile care necesită instructajul
 Primul instructaj la locul de muncă
 Schimbarea sau modificarea temei de lucru
 Introducerea sau schimbarea mijloacelor de producŃie
 Introducerea de materiale de producŃie noi
 Introducerea sau schimbarea proceselor de producŃie
(tehnologice)
 În urma accidentelor sau situaŃilor care ar fii putut conduce la
accidente
 Instructaj periodic

Domeniul de
muncă/Activitate

Munca forestieră

Au fost menŃionate în special următoarele puncte

Organisarea şi desfăşurarea muncii
Folosirea echipamentului de protecŃie prescris (ÎncălŃăminte de siguranŃă pentru munca
forestieră, pantaloni de protecŃie la tăieturi, jachete fluorescente, mânuşi de protecŃie,
cască cu vizor şi protecŃia auzului)
Evaluarea arealului
Se are în atenŃie starea terenului (umiditate, zăpadă, gheaŃă)
La alegerea muncii se au în vedere condiŃile atmosferice
La vizibilitate redusă (ceaŃă, zăpadă, întuneric) şi la vânt nu se execută munci de tăiere a
pomilor
Schimburi de activitate şi organizarea corespunzătoare a pauzelor
Mijloacele de muncă adaptete proceselor tehnologice, folosirea mijloacelor tehnice în
scopul uşurări muncii
Procesele tehnologice trebuie să permită ergonomicitatea muncii
Păstrarea distanŃelor de siguranŃă faŃă de liniile electrice aeriene (decuplarea liniilor de
către Intreprinderea de ReŃele Electrice (IRE), alegerea adecvată a locurilor de depozitare
a lemnelor)
La muncile periculoase nu se lucrează singur (de exemplu tăierea pomilor, manipularea
trunchiurilor, construcŃia de propte, ...)

Maşini si utilaje forestiere
Utilizarea profesională a sculelor, maşinilor şi dispozitivelor
Revizia şi întreŃinerea a drujbelor, tăietoarelor autonome şi a sculelor de mână se fac în
intervale regulate (curăŃirea filtrului de aer, reglarea turaŃiei, ascuŃirea lanŃului de drujbă,
schimbarea la timp a pieselor de uzură din sistemele anti-vibraŃie (AV))
Folosirea mascărilor de protecŃie
Păstrarea distanŃelor de siguranŃă (de exemplu: drujba 2 metri respectiv 1,5 din lungimea
pomului, tăietorul autonom 15m)
În lipsa vântului se evită muncile în areale expuse adunărilor fronturilor atmosferice
In cazul bolilor de plămâni, aptitudine redusă pentru munca forestieră
Este interzisă manipularea luminii deschise şi a focului la alimentarea cu combustibil
Folosirea canistrelor cu autoînchidere
În vehicule se asigură recipientele cu combustibil împotriva căderii
Se foloseşte încălzirea mânerelor la vreme udă si rece
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Adunatul trunchiurilor
Păstrarea distanŃelor de siguranŃă
Pregătirea si păstrarea liberă a drumurilor de evacuare
Mânuirea profesională a drujbelor, folosirea tehnicelor de tăiere profesionale
Folosirea penelor potrivite în număr suficient, folosirea profesională a penelor
Eliberarea pomilor agăŃaŃi se face în mod profesional – se dă atenŃie la coroană
Evaluarea repartiŃilor de tensiune la lemnul tensionat, după posibilitate
Trasul şi prelucrarea mecanizată a lemnului
Pe pantă, lemnul se asigură împotriva alunecărilor
La debitare se stă deasupra lemnului (trunchiului)

Deplasarea si transportul lemnului
Folosirea sculelor adecvate şi întreŃinute regulamentar
Uşurarea muncii la deplasarea manuală a lemnului prin prelucrarea trunchiurilor (de
exemplu tăierea crengilor, tăierea rădăcinilor la desrădăcinări)
Se folosesc numai cabluri şi mijloace pentru uşurarea deplasării trunchiurilor în perfectă
stare tehnică, control optic pentru deteriorările de suprafaŃă
Fixarea corectă a mijloacelor pentru uşurarea deplasării trunchiurilor
Adaptarea cablurilor, mijloacelor pentru uşurarea deplăsarii trunchiurilor, scripeŃelor şi
dispozitivelor de fixare la forŃa de tractiune a troliului
Evitarea zonelor periculuoase (în lungul cablurilor întinse, în unghiul de intindere a
cablurilor întinse, în apropierea greutăŃii, pe pantă sub greutate, ...)
AcŃionarea troliurilor numai din tractor sau din locuri sigure
Nu se posiŃionează în spaŃiul periculos dintre tractor şi utilajele tractate
Observarea permanentă a greutăŃii
Trasul cu cablul şi autorizaŃia de tras se face numai în urma semnalelor evidente/clare
(optic, acustic sau prin radio)
Folosirea mascărilor/acoperirilor de protecŃie
La trasul cu troliuri sau cu vehiculele de tras se coboară dispozitivul de protectie
La muncile cu macara posiŃionarea sigură a stabilizatoarelor
Pe cât posibil trasul se face în linie dreaptă
La trasul cu calul hăŃurile nu se învârtesc în jurul mâinii, se folosesc cârligele de panică,
după posibilitate se merge pe făgaşuri de tras

Dispozitive de tras cu cablul
La construcŃia, la întrebuinŃarea şi la demontajul dispozitivelor cu cablu, cel puŃin una din
persoanele care execută aceste munci trebuie să aibă o şcolarizare corespunzătoare
ConstrucŃia dispozitivelor cu cablu (unghiul de întindere, dimensionarea, tensiunile, ...) se
face conform instrucŃiunilor de folosire
ForŃa de tracŃiune a troliului se adaptează la dispozitiv
Cablurile nu se trag peste umăr
Sarcinile trase se adaptează la puterea de tracŃiune a troliului
La vizibilitate restransă (ceaŃă, ninsoare, întuneric) nu se execută nici o muncă cu
dispozitivele de tras cu cablul
La apropierea sau în timpul furtunii, se incetează munca, la fel ca şi la vânt puternic. În
urma furtunilor, vânturilor şi îngheŃurilor de peste noapte se verifică siguranŃa stabilităŃii
dispozitivului cu cablu
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Depozitarea lemnului
Depozitarea se face numai pe străzi sau în lungul lor, păstrarea liberă a căilor de acces
Nu se depozitează sub liniile de tensiune aeriene
Depozitarea se face cu grijă
Se aleg locuri adecvate pentru materialul tăiat în depozitele provizorii
Se asigură transportul regulat a lemnului
Se dă atenŃie instrucŃiunilor “Maşini si utilaje”

Periclitarea altelor persoane
Organizarea muncii adecvată terenului (munca unul sub altul pe pantă este interzisă)
Se asigură locurile de tăiere, dispozitivele de tras/transport a lemnului (se prevăd table de
avertizare: “Terenul forestier temporar închis – Pericol, munci forestiere!”)
AnunŃarea instituŃilor ce ar putea fii afectate (AdministraŃia străzilor, căile ferate, IRE, ...)
În cazuri speciale (de exemplu în apropiere de şcoli, grădiniŃe, ...) se pun posturi de pază si
atenŃionare

Organizarea în cazuri de primejdie şi de salvare
Păstrarea la îndemână a materialului de prim ajutor (folii de supravieŃuire, perfuzii, ...)
Păstrarea liberă a căilor de acces
Parcharea maşinilor se face în direcŃia de evacuare
Prevederea mijloacelor de alarmare (telefon mobil)
Materialul de prim ajutor la purtător

GeneralităŃi

Numele celui/celei care face instructajul:

Persoana instruită

Data

Semnatura

Următorul instructaj
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