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Securitate ºi sãnãtate în muncã pe ºantierele de construcþii de mici dimensiuni
Activitatea din domeniul construcþiilor este
riscantã, în condiþiile în care circa 13 din
100.000 de lucrãtori ai acestui sector sunt
victime ale unor accidente mortale, prin
comparaþie cu media unor asemenea acci-
dente la nivelul tuturor sectoarelor de ac-
tivitate, în general, care este de 5 la
100.000 (1) . De asemenea, munca în con-
strucþii îi expune pe lucrãtori la o gamã am-

plã de probleme de sãnãtate: de la azbestozã la afecþiuni dorsale;
de la sindromul vibraþiilor mânã-braþ la arsuri cauzate de ciment.
Prezenta fiºã informativã oferã sfaturi privind aspectele fundamen-
tale ale asigurãrii securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în domeniul con-
strucþiilor, fãrã a se putea însã constitui într-un ghid detaliat. În
cazul în care simþiþi nevoia de a obþine consultanþã suplimentarã,
vã recomandãm sã contactaþi autoritatea competentã de inspecþie
sau alte instituþii relevante din þara Dvs., înainte de a începe lucrul.

Înainte de a începe lucrul pe ºantier

Managementul securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã în domeniul con-
strucþiilor trebuie efectuat înaintea, în timpul ºi ulterior fazei de
construcþie. Este mai ieftin ºi mai simplu ca þinerea sub control a
riscurilor pentru lucrãtorii din construcþii sã se realizeze înainte de
începerea lucrului pe ºantier, de exemplu prin: 

aplicarea unei politici adecvate de achiziþii de maºini ºi
echipamente tehnice (de exemplu, prin cumpãrarea unor unelte
mecanizate caracterizate prin emisii reduse de zgomot ºi vibraþii);  
specificarea cerinþelor privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã,
în caietele de sarcini pentru contractanþi (respectând cerinþele
minime cuprinse în legislaþia naþionalã);   
planificarea procesului de muncã astfel încât sã fie redus la minim
numãrul lucrãtorilor ce ar putea suferi vãtãmãri (de exemplu,
programarea operaþiilor generatoare de zgomot în perioadele în
care numai un numãr minim de lucrãtori pot fi supuºi riscului de
expunere);
iniþierea activitãþilor de þinere sub control înainte de a se ajunge
la faza de lucru în ºantier (de exemplu, prin activitãþi de
planificare, instruire, organizare de ºantier ºi întreþinere); 
adoptarea unor proceduri de consultare efectivã ºi de participare
a lucrãtorilor la activitãþile de SSM;
asigurarea instruirii tuturor persoanelor implicate, inclusiv a
managerilor, astfel încât sã fie în mãsurã sã-ºi desfãºoare
activitatea fãrã riscuri pentru sãnãtatea ºi securitatea proprie, sau
a celorlalþi lucrãtori.

Management în ºantier

Angajatorii ºi ºefii de lucrãri trebuie sã coopereze pentru a asigura
securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor. Acest obiectiv poate fi realizat
prin:

evitarea riscurilor pentru toþi lucrãtorii;
evaluarea acelor riscuri care nu pot fi evitate;
combaterea riscurilor la sursã;
utilizarea mãsurilor colective pentru protecþia lucrãtorilor;
utilizarea mãsurilor individuale de protecþie, acolo unde nu existã
alte alternative;

stabilirea unor proceduri pentru situaþii de urgenþã;
informarea lucrãtorilor în privinþa riscurilor existente ºi a mãsurilor
pentru þinerea sub control a acestora;
asigurarea unei instruiri corespunzãtoare. 

În cadrul procesului de evaluare a acelor riscuri care nu pot fi
evitate, trebuie sã se identifice:

pericolele potenþiale (riscuri);
persoanele care ar putea fi vãtãmate ºi gravitatea eventualei
vãtãmãri;
probabilitatea ca respectiva vãtãmare sã aibã loc;
acþiunile necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului pentru
lucrãtori;
acþiunile care trebuie adoptate cu prioritate.

Trebuie adoptate mãsuri de þinere sub control ºi efectuate verificãri
care sã asigure atât eficacitatea respectivelor mãsuri, cât ºi res-
pectarea cerinþelor legale.

Consultarea lucrãtorilor

Consultarea lucrãtorilor în legãturã cu mãsurile privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã este nu numai o cerinþã legalã, ci ºi o cale efi-
cientã pentru a asigura implicarea lucrãtorilor în aplicarea proce-
durilor de SSM ºi în îmbunãtãþirea acestora. Lucrãtorii trebuie con-
sultaþi atât în legãturã cu mãsurile privind securitatea ºi sãnãtatea
în muncã, cât ºi înainte de introducerea de tehnologii ºi produse
noi.

Mai multe informaþii

Prezenta fiºã informativã a fost întocmitã pentru sprijinirea Sãp-
tãmânii Europene 2004 pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã.
Pe site-ul http://ew2004.osha.eu.int sunt disponibile ºi alte
fiºe informative din aceastã serie precum ºi mai multe informaþii
privind sectorul construcþiilor. Aceastã serie este actualizatã în
mod continuu. Informaþii în legãturã cu legislaþia UE privind se-
curitatea ºi  sãnãtatea în muncã pot f i  gãsite la adresa 
http://europe.osha.eu.int/legislation/.

Principalele pericole ºi riscuri
Pe un ºantier de construcþii existã multe cãi de producere a
unor accidente mortale, vãtãmãri corporale sau îmbolnãviri
profesionale, care includ: 

cãderea de la înãlþime;
implicarea într-un accident de autovehicul;
electrocutarea;
îngroparea în cursul executãrii unei sãpãturi;
lovirea produsã de un material aflat în cãdere;
inhalarea de fibre de azbest;
suferirea unei afecþiuni dorsale, provocatã de manipularea
unor materiale grele;
contactul cu substanþe periculoase;
suferirea unei pierderi a auzului, cauzatã de zgomotul
puternic.
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(1) Eurostat, Statistici puse în evidenþã - Populaþie ºi condiþii sociale, Tema 3, 16/2001
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Lista de verificare pentru acþiunea de prevenire

Substanþele periculoase din ºantier sunt depozitate ºi utilizate în
mod corespunzãtor?
Sunt adoptate mãsuri corespunzãtoare de protecþie pentru a
preveni sau reduce expunerea la pulberi (de exemplu, pulberi de
lemn, ciment, dioxid de siliciu)?
Existã azbest pe ºantier?
Toate persoanele de pe ºantier poartã cascã ºi încãlþãminte de
protecþie?
Existã metode de þinere sub control a riscurilor, altele decât
utilizarea echipamentului individual de protecþie?
Echipamentul individual de protecþie este purtat de toþi
lucrãtorii?
Existã marcaje CE ºi etichete corespunzãtoare la toate instala-
þiile, maºinile ºi echipamentele (incluzând echipamentul indi-
vidual de protecþie) ?
ªantierul este împrejmuit astfel încât sã nu fie permis accesul
publicului ?
Au fost adoptate mãsuri pentru protecþia persoanelor din public
(cum sunt persoanele care trec pe lângã ºantier)?
Este asigurat accesul în siguranþã al fiecãrui angajat cãtre locul
sãu de muncã ºi lucrul în condiþii de securitate la respectivul loc
de muncã? De exemplu, accesul pe schelãrii se face în condiþii
de securitate?
Au fost instalate semnalizãri corespunzãtoare (de exemplu,
pentru cãile de circulaþie, personalul autorizat)?
Sunt asigurate curãþenia, iluminatul ºi organizarea ºantierului?
Sunt asigurate suficiente dotãri sociale pentru lucrãtori?
Au fost prevãzute dotãri corespunzãtoare privind paza
împotriva incendiilor (de exemplu: stingãtoare de incendiu, cãi
de evacuare)?
Existã suficiente dotãri de prim-ajutor?
Circuitele electrice existente (subterane sau aeriene) sunt
marcate pentru a fi identificate ºi existã sisteme de intervenþie
asupra acestora?
Circulaþia vehiculelor ºi cea a persoanelor sunt separate?
Conducãtorii vehiculelor ºi operatorii instalaþiilor sunt instruiþi în
mod corespunzãtor ºi, acolo unde acest lucru este necesar,
autorizaþi?
Întreþinerea cãilor de circulaþie este efectuatã astfel încât sã se
asigure securitatea traficului?
Este asigurat spaþiul corespunzãtor în jurul vehiculelor
pivotante?
Mijloacele de securitate aferente maºinilor (cum sunt semnalele
acustice, protectorii) sunt în stare de funcþionare?
Instalarea ºi verificarea ascensoarelor ºi mont-ºarjelor au fost
efectuate în mod corespunzãtor, de persoane competente?
Echipamentele ºi utilajele de lucru sunt întreþinute astfel încât sã
funcþioneze în condiþii de securitate?
Operaþiile de montare, modificare ºi demontare a schelelor sunt
executate de persoane competente?

Sunt efectuate verificãri ale stãrii schelelor, atât în mod periodic,
cât ºi dupã apariþia unor fenomene meteorologice nefavorabile
(cum sunt vânturile puternice)?
S-au luat mãsuri pentru evitarea cãderii de la înãlþime a
lucrãtorilor ºi obiectelor?
A fost eliminatã manipularea manualã, oriunde acest lucru este
posibil (de exemplu, prin util izarea unor echipamente
mecanizate)?
Livrarea materialelor se efectueazã, pe cât posibil, la astfel de
dimensiuni ºi greutãþi încât sã se reducã riscul de afectare a
coloanei vertebrale?
Lucrãtorii au fost instruiþi ºi antrenaþi pentru ridicarea de
greutãþi în condiþii de securitate?
S-a efectuat o evaluare în scopul reducerii riscului de afecþiuni
legate de profesie ale membrelor superioare (de exemplu, la
armarea ºi turnarea betonului, la sudurã sau la vopsire)?
S-au adoptat toate mãsurile pentru reducerea expunerii la
zgomot ºi vibraþii?
Existã prevederi pentru efectuarea controlului medical, acolo
unde acest lucru este necesar?
S-a asigurat protecþia împotriva cãderii de la înãlþime, în toate
locurile unde acest lucru este necesar?
Sunt identificate în mod clar acoperiºurile ºi elementele de
acoperiº fragile (cum sunt luminatoarele)?
Golurile care prezintã pericol de cãdere sunt protejate cu capace
clar marcate ºi bine fixate, astfel încât sã se previnã cãderile ?
Au fost prevãzute mijloace mai sigure decât scãrile pentru
efectuarea unor operaþii (de exemplu, utilizarea echipamentelor
mobile care permit accesul)?
S-a asigurat sprijinirea corespunzãtoare a pereþilor sãpãturilor
sau executarea acestora într-un asemenea mod încât riscul de
surpare sã fie redus la minim?
Sunt adoptate mãsuri de protecþie pentru a opri cãderea
vehiculelor sau persoanelor în sãpãturi ?
Existã o persoanã competentã care inspecteazã cu regularitate
sãpãturile?

Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania

Tel. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Lista de verificare

Prezenta listã cuprinde o serie de întrebãri legate de pericolele care existã în mod
obiºnuit pe ºantierele de construcþii de mici dimensiuni. Aceastã listã poate fi utiliza-
tã ca punct de plecare pentru identificarea pericolelor de pe ºantier, dar nu se poate
substitui unei evaluãri complete a riscurilor, întrucât o astfel de listã scurtã de verifi-
care nu poate acoperi toate riscurile (2).

(2) Pentru o listã a cerinþelor minime privind securitatea ºi sãnãtatea în muncã pe ºantierele de construcþii, a se consulta Directiva Consiliului 92/57/EEC din
24 iunie 1992 privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate care se aplicã pe ºantierele temporare sau mobile.




