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NR.PV. ___________ încheiat azi ________________________ 

 
Subsemnatul, _____________   _______________  având funcţia de _____________________ în 

prezenţa (absenţa) _____________   ____________delegat al ___________________  ______ , 

am efectuat controlul din punct de vedere al respectării principalelor reglementări în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, PSI, protecţia mediului şi a biodiversităţii, în parchetul 

___________________ din UP______, ua__________, partida _______, constatând următoarele: 
 

Dotarea cu utilaje şi forţă de muncă la momentul controlului: 
Utilaje folosite – tip și număr  

 
Atelaje folosite – număr  

 
Număr de muncitori în parchet  

 

I. Lista de verificări privind respectarea reglementărilor SSM: 
1. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE 

Fasonator mecanic Tractorist (TAF – ist) 
Vârsta >18 ani da nu Vârsta >18 ani da nu 
Cască da nu Cască da nu 
Antifoane da nu Încălţăminte cu bombeu metalic da nu 
Vizieră da nu Mănuși da nu 
Încălţăminte cu bombeu metalic da nu Trusă sanitară da nu 
Costum antilanţ  da nu Dispozitive de avertizare sonoră da nu 
Mănuşi ptr. lucrul cu motofierăstrăul da nu Starea generală a utilajului bună / 

fără scurgeri de ulei da nu Bidoane ptr. ulei şi benzină da nu 
Blocaj (frână) pentru lanţ da nu Schimbul de ulei / anvelope se face 

în afara pădurii  da nu Starea generală a fierăstrăului bună  da nu 
Ajutor de fasonator mecanic Legător de sarcină 

Cască da nu Cască da nu 
Încălţăminte cu bombeu metalic da nu Încălţăminte cu bombeu metalic da nu 
Palmare da nu Palmare da nu 

Conducător atelaje Alte posturi:  
Cască da nu Cască da nu 
Palmare da nu Palmare da nu 
Încălţăminte cu bombeu metalic da nu Încălţăminte cu bombeu metalic da nu 

2. PROCEDURI DE LUCRU: 
   

Există marcaje de avertizare cu inscripția “Atenție se doboară arbori!” da nu 
   

Doborâre: 
Se respectă distanța de cel puțin 70 
metri dintre 2 echipe care acționează 
concomitent la doborât ? 

da nu Fasonarea se realizează în 
prezența unui ajutor de fasonator? 

da nu 

 nu e cazul  nu e cazul 
Se amenajează căile de refugiu 
înainte de începerea doborârii 
arborelui ? 

da nu Se cunoaște modul de acțiune în 
caz de blocare a lamei fierăstrăului? da nu 

Au fost doborâţi toți iescarii şi arborii 
periculoși ? da nu Înălțimea cioatelor  respectă 

normele în vigoare ? da nu 

Există în parchet arbori aninați ? da nu Sunt respectate elementele 
dimensionale ale tapei ? da nu 

Direcția de doborâre a arborilor este 
aleasă în mod corespunzător ? da nu Este vizibil pragul de siguranță 

(zona de frânare) la cioate? da nu 
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Scos apropiat:  

Căile de scos-apropiat sunt marcate 
corespunzător? da nu 

La deplasarea sarcinii, legătorul se 
află poziționat corespunzător față 
de aceasta ? 

da nu 

Formarea şi legarea sarcinii se face 
conform reglementărilor legale da nu Trecerea legătorului peste sarcini în 

mișcare sau cabluri tensionate ? da nu 

 
II. Respectarea normelor PSI: 

S-au constatat zone în care s-a făcut 
foc în parchet? da nu Spațiul de campare este dotat cu 

loc de foc amenajat? da nu 

Există stingător la nivel de utilaj 
(TAF/tractor) da nu Muncitorii cunosc cerințele privind 

utilizarea focului în pădure?   da nu 

 
III. Respectarea normelor privind protecția mediului și biodiversitatea: 

a. S-au constatat scurgeri de ulei de la utilajele folosite da nu 

Dotări privind intervenția în caz de scurgeri și deversări accidentale de uleiuri sau combustibili: 
 săculeț cu nisip         săculeț cu rumeguș  sac de plastic  tomberon la vagon  

b. Loc pentru alimentare și întreținere a utilajelor: da nu 

c. Depozitarea corespunzătoare a carburanților și lubrifianților: da nu 

d. Respectarea măsurilor dispuse privind “lemnul mort”: da nu 

e. Respectarea măsurilor dispuse privind “arborii de biodiversitate” da nu 

f. Respectarea măsurilor dispuse privind protecția biodiversității: 
Specii rare, amenințate periclitate da nu  nu e cazul 

Habitate marginale da nu  nu e cazul 

PVRC …………………… da nu  nu e cazul 

Alte zone importante (ev. 5%, 10%) da nu  nu e cazul 

g. Protecția izvoarelor și cursurilor de apă da nu  nu e cazul 

Sunt amplasate podețe la trecerea peste cursurile de apă? da nu  nu e cazul 

Sunt protejate zonele tampon de-a lungul cursurilor de apă permanente da nu  nu e cazul 

h. Măsuri pentru prevenirea eroziunii căilor de scos apropiat da nu  nu e cazul 

Sunt închise căile de exploatare cu eroziune excesivă? da nu  nu e cazul 

Sunt create zone de evacuare a apei de pe căile de exploatare? da nu  nu e cazul 

j. Cazarea muncitorilor în rulote respectă normele procedurale da nu  nu e cazul 

 
Rezumat constări SSM, PSI și protecția mediului: 

 Se îndeplinesc regulile 

 Este necesară atenționarea scrisă a firmei cu sesizarea următoarelor deficiențe …………………........... 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Este necesară oprirea temporară a exploatării până la soluționarea problemelor 
 

Din partea OSC Romuli RA   Din partea SC 
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