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Toate drepturile rezervate. Nici o reproducere, transmitere sau copie nu se 

poate face fara accord scris. Nici un paragraf din aceasta publicatie nu 

poate fi reprodus, transmis sau copiat decat cu accord scris si in 

conformitate cu actul de Copyright 1956 (cu amendamente). Orice 

persoana care incalca aceste reguli se supune riscului de urmarire penala 

si plata daunelor. ©  
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Aceasta companie a scris aceste reguli pentru a inbunatati sanatatea si siguranta 

celor care lucreaza in consolidare si proiecte de constructie. Este responsabilitatea 

tuturor celor care lucreaza pe santier sa contribuie pe cat posibil la mentinerea 

sanatatii si sigurantei la locul de munca. 

 
Obiectivul acestor reguli este de a pregati muncitorii si altii implicati in proiecte sa 

inceapa si sa instruiasca munca sigura si eficienta [in timp ce contribuie la 

mentinerea celor mai inalte standarde de administrare a sanatatii, sigurantei si 

mediului. 

 
Principiul cel mai important ce reiese din aceste reguli este prioritatea absoluta pe 

care o ocupa sanatatea si siguranta fata de orice alt aspect al proiectului. 

Acest manual este un ghid pentru lucrul pe un santier al aceastei companii[si este 

proiectat pentru a asigura tuturor accesul direct la informatii relevante muncii lor].  

Orice munca efectuata trebuie facuta in concordanta cu un sistem specific  de 

siguranta a muncii. 

Nu uita: 

• Inainte de inceperea muncii, asigura-te ca ai fost instruit, ai citit, ai inteles si ai 

semnat un Method Statement [si ai un sistem de munca in siguranta pus la 

punct] pentru munca pe care urmeaza sa o efectuezi. 

• Nu incepe nici un fel de lucrare daca nu esti 100% sigur ca intelegi toate 

riscurile si ai luat toate masurile pentru a le controla. 

• Nu efectua nici o munca si nu utiliza nici un echipament pentru care nu ai 

primit instructaj. 

• Asigura-te ca ai Echipamentul Personal de Protectie (PPE) corect si necesar, ca 

stii cum sa il porti, folosesti, depozitezi si mentine adecvat. 

• Mereu evalueaza riscurile asociate cu munca pe care o desfasori si asigura-te 

ca riscurile nu s-au schimbat de la scrierea Risk Assessment-ului sau Method 

Statement-ului. Daca esti nesigur in orice circumstanta opreste munca imediat 

si adreseaza-te Foreman-ului sau Managerului de Santier. 
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Introducere 

Bine ati venit la Aceasta Companie reguli pentru Sanatatea si Siguranta operatorilor 

si a Mediului inconjurator. Pentruaceasta companie sanatatea, siguranta si 

bunastarea angajatilor si subcontractorilor este extrem de importanta. 

 

In fiecare saptamana un om moare pe un santier in UK si multi altii sunt raniti sau 

au probleme de sanatate. De doua ori mai multi muncitori se imbolnavesc din cauza 

muncii decat cei ce sunt raniti. Fiecare dintre aceste cazuri se pot preveni prin 

masuri simple. 

 

Aceste reguli ar trebui sa te ajute sa te mentii pe tine si cei din jurul tau in siguranta 

in orice moment pe santier.Totodata explica si anumite riscuri de sanatate asociate 

cu munca pe care o desfasuram si cum aceste riscuri sunt controlate. 

 

Aceste reguli au fost pregatite pentru a te asista si ca material de referinta in 

intampinarea viitoarelor tale intrebari. Este obligatoriu ca tu sa citesti, intelegi si 

respecti aceste reguli. 

 

Te rog nu uita aceasta companie este o companie dedicata tie si careia ii pasa de 

tine ca individ. Facem tot ce putem pentru ca munca pe care o vei  efectua sa fie 

desfasurata eficient, dar cel mai important in siguranta. 

 

Daca ai orice intrebari legate de acest manual, te rugam adreseaza-le Foreman-ului 

sau Managerului de santier al proiectului la care lucrezi. 

Te rugam tine minte, tu si colegii tai reprezentati Aceasta Companie pe santier. 

Comporta-te mereu intr-o maniera sigura si profesionala si impreuna vom avea 

succes.  
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Pericole, riscuri si sisteme de munca in siguranta 

Pericol – ceva ce poate cauza rani. 

 
Pericolele vin sub multe forme; fizice,  chimice, biologice etc. Trebuie identificate 

inainte de inceperea muncii pentru a putea fi controlate in siguranta. 

 

Risc – posibilitatea ca un pericol sa poata cauza rani. 

 
Riscul asociat cu fiecare pericol este calculat in Risk Assessment. Dupa aceasta pasi 

sunt pusi in practica pentru a reduce riscul pe cat posibil fie prin schimbarea 

metodei de lucru pentru a evita sau reduce posibilitatea. Orice risc care ramane 

trebuie mentionat si controlat. Acest lucru este facut pentru fiecare activitate 

pentru a se creea un sistem de munca in siguranta. 

 

Sistemul de munca in siguranta iti este comunicat prin Method Statement. 

 

Cum santierele sunt in o continua 

schimbare, noi si neprevazute riscuri pot 

aparea.  Trebuie sa iei in considerare 

toate pericolele si riscurile cand lucrezi .  

 

Acest manual cuprinde principalele 

pericole pe santiere in general si pe 

santierele Aceastei Companii in 

particular. Totodata acopera si cateva cai 

principale prin care poti manageria 

riscurile. 

 

Urmeaza instructiunile si tine ochii deschisi tot timpul. 

Gandeste - Asta este metoda ceam mai sigura prin care pot sa fac asta? 

  

Figure 1 - http:// www .documentingr eality.com/for um/f10 /guy -trapped-bet ween-cogs-824 07/? wc=EA 9uHg h7 BRIuBB10GAkFH QgKUREYFXk X 
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Legea 

Guvernul  pune in aplicare legi (legislatie)pentru a impune minimul de standarde in 

Sanatate & Siguranta. Cele mai relevante bucati de legistlatie sunt listate dedesubt 

asa cum se face referinta la ele in acest manual. 

• Sanatatea si siguranta la munca etc  ACT 1974 [HSW ACT] 

• Constructii (Design si Management) Regulamente 2015 [CDM] 

• Regulament privind lucrul la inaltime 2005. 

• Controlul substantelor periculoase conform regulamentelor de sanatate 2002 

[COSHH] 

• Operatii de ridicare si regulamentul echipamentelor de ridicare 1998 [LOLER] 

• Provizii si regulament privind folosirea echipamentului de munca 1998 [PUWER] 

• Regulamentul de raportare a ranilor, bolilor si intamplari periculoase 2013 

[RIDDOR] 

• Regulamentul privind controlul Azbestosului 2012 

 Aceasta Companie va opera mereu in conformitate cu legea incercand 

mereu sa mentina standarde mai ridicate decat I se cere. 
Legea pune responsabilitate si pe TINE. HSW ACT spune: 

Este de datoria fiecarui angajat cand este la locul de munca sa aiba grija 

responsabil de siguranta sa si a altor personae care pot fi afectate de 

actiunile sau omisiunile lui. 

Regulamentele CDM 2015 declara: 

Lucratorii trebuie sa raporteze orice vad care poate afecta siguranta lor si a altora 

si totodata sa coopereze cu angajatorul, colegii si alti contractori. 

Legistlatia pe santiere este impusa de Health & Safety Executive (HSE) care are 

puterea sa se prezinte pe orice santier si sa inspecteze oricand. Pot da amenzi si 

ataca in instanta companii si indivizi in caz de nereguli. Este deci foarte important ca 

munca sa aiba loc in o maniera sigura de fiecare data si in concordanta cu legistlatia 

de mai sus. 

In eventualitatea ca HSE viziteaza santierul pe care lucrati orice munca trebuie 

intrerupta si toate utilajele oprite. Foreman-ul va asista inspectorul iar muncitori vor 

face curatenie pe santier si se vor tine ocupati. 
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Inainte sa incerpi orice munca, intreaba-te: 
 

• Am citit si inteles insructiunile legate de santierul si munca pe care o 

fac? 

 

• Sunt instruit, competent si capabil sa execut lucrarea in siguranta fara a 

imi pune mie si altora sanatatea in risc? 

 

• Am echipamentul de protective personala (PPE), sculele si instructajul 

corect pentru a executa lucrarea in concordanta cu Sistemul de Munca 

in Siguranta? 

 

• Ar trebui sa port casti, manusi, ochelari sau masca pentru lucrarea asta? 

 

• Lucrez cat pot de in siguranta? 

 

• Iau cele mai sigure decizii? 

 

• Daca se intampla ceva, in caz de urgenta stiu ce sa fac? 

 

Daca ai dubii, STOP si intreaba foremanul sau mangerul de santier. 

 

Haide ca toti sa mergem acasa in siguranta si sanatosi 

in fiecare zi. 
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Inceperea muncii 

Prima ta zi si reguli generale 

Inainte de a incepe lucrul pe un santier al Aceastei Companii va trebui sa 

participi la o prezentare introductorie. 

 

 

Aceasta companie are urmatoarele reguli generale pe santiere: 

• In orice moment respecta instructiile din Method Statement, sistemul de 

munca in siguranta, acest manual, formenul tau si managerul de santier. 

• In orice moment respecta instructiile si ghidul santierului (acestea sunt 

emise de Contractorul Principal) 

• Daca esti confuz, sau ceva nu e perfect clar; INTREABA 

• Trebuie sa semnezi cand intri si cand iesi de pe santier. 

• Nu se fumeaza pe santier. 

• In timpul programului nu se foloseste telefonul mobil. 

• Raporteaza orice probleme, accedente evitate in ultimul moment, incalcari 

ale regulamentului sau inbunatatiri care pot fi aduse foremanului tau sau 

Managerului de Santier. 

• Acesta este un loc de munca profesional cu circumstante potential 

periculoase, joaca nu este tolerata. 

•  Aceasta Companie  are toleranta zero pentru consumul de droguri sau 

alcool la locul de munca. Daca esti suspectat de a fi sub influenta vei fi 

trimis acasa. Totodata executam si teste antidrog si alcooltest 

intamplatoare. 

Incalcarea oricarei din acestei reguli poate duce la parasirea 

santierului. 
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Inceperea muncii 

Cerinte minime de instructaj 

Inaintea inceperii muncii pentru Aceasta Companie toti muncitorii trebuie sa 

[treaca testul de CSCS H+S si sa prezinte dovada unui card CSCS sau CPCS. 

 

Orice persoana care nu poate prezenta dovada unui card CSCS valid la  cerere 

trebuie sa paraseasca santierul  imediat. 

 

Folosete doar sculele si echipamentul pentru care esti instruit si competent. 

Cardurile CPCS sunt necesare pentru a folosi utilaje,  de exemplu excavatorul. 

 

Daca ai nevoie de instructaj pentru a executa o sarcina, un curs de reamintire 

sau sa determini o lipsa in cunostintele tale adreseaza-te foremanului tau sau un 

Manager de contract al Aceastei Companii.  

Figure 2 - http://w ww.cscs.uk .com/cscs-cards/types-of-card 

Figure 3 - http://www .tradea sse ssment sltd.com/CPCS/cpcs -car ds 
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Inceperea muncii 

Documentatie 

Orice proiect al Aceastei Companii are un dosar de H&S (Sanatate si Siguranta). 

Acesta contine toata documentatia necesara pentru a te face sa intelegi riscurile 

specifice asociate cu lucrarea respectiva si sistemul de munca in siguranta care 

trebuie folosit pentru a controla riscurile. Acesta va include Risk Assessment, 

Method Statement[si documentele asociate (COSHH etc.). 
 

Va trebui sa citesti, intelegi si semnezi documentele relevante inainte de a 

incepe munca. Poti reciti aceste documente oricand. 

 

 
 

 

• Niciodata nu incepe o lucrare fara a stii Procedura de lucru in siguranta 

(method statementul) si evaluarea riscului (risk assessmentul) specifice 

lucrarii. 

• Intodeauna respecta sistemul de lucru in siguranta subliniat in Method 

Statement, exceptand cazul in care ai fost instruit diferit de catre 

Managerul de santier. 

• Asigura-te ca ai citit si inteles toata documentatia privind Vibratiile, 

COSHH si Zgomotul. 

• Niciodata nu incepe o lucrare pentru care nu esti instruit. 

Figure 4 - Typical Abbey Pynford H&S documents 
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Inceperea muncii 

Urgente 

Aceasta Companie de obicei lucreaza pe santiere pentru un Contractor Principal. 

Contractorul Principal este responsabil pentru stabilirea planurilor de urgenta si 

iti va oferi instructajul necesar pentru a stii ce trebuie facut in caz de urgenta, de 

exemplu alarma de incendiu. Trebuie urmate instructiunile lui. 

 

 

Aceste reguli de baza trebuie urmate: 

• Nu te panica 

• Opreste munca imediat si in siguranta 

• Nu te pune in pericol 

• Paraseste zona prin ruta stabilita catre locul de 

adunare 

• In caz de nevoie cere ajutor strigand 

• Contacteaza serviciile de urgenta telefonic 

• Nu te intoarce pe santier pana cand nu esti 

instruit ca este sigur 

                                                                                                            

Figure 5- http://www.t heguar dian.com/sport /bl og/2 012 /se p/1 5/hillsbor ough -bradfor d-danie l-tayl or 
Figure 6- http://cinematreasur es.org/blog /200 6/7 /12 /former -odeon-middlesbrough-colla pses  

Figure 7 - http://ww w.nbcl osa ngeles.com/news/local /Crane-Construction-West -Holly wood-Fall-1 7138 7551.html  
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Inceperea muncii 

Accidente, accidente evitate in ultimul moment si raportarea 

lor 

Un accident este un incident care 

provoaca rani fizice. 

 

Un near miss este un incident care 

putea provoca rani fizice dar a fost 

evitat. 

 

Daca suferi un accident trebuie sa te 

adresezi persoanei desemnate ca 

responsabil cu primul ajutor pe santier 

(vezi pagina 17). 

Procesul care stabileste de ce s-au intamplat accidentele ajuta in evitarea lor in 

viitor. 

Este obligatoriu ca toti angajatii si subcontractorii Aceastei Companii sa 

raporteze orice accident sau near miss foremanului si Managerului de santier. 

Daca raportezi un near miss poti preveni accidentarea ta sau a altcuiva in 

viitor. 

 

Accidentele si near miss-urile trebuie 

innregistrate si in cartea cu accidente 

in dosarul H&S al santierului. 

Contractorul principal poate sa aiva o 

carte diferita cu accidente care trebuie 

la randul ei completata. 

 

Conform RIDDOR, unele accidente sau 

near miss-uri trebuie raportate HSE. 

Foremanul tau sau Managerul de 

santier iti poate explica asta.  

Figure 8 - http://info.mayiclaim.co.uk/persona l_inj ury_compe nsati on_ claim_news/bi d/3 1782 8/H ow -Many -A cci dents-at -Work-are -There-The -Numbers-May -Sur prise -You 

Figure 9 - http://ww w.monthtom onthcarinsura nce .com/how -to-fill-out-an-accide nt-re port / 
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Inceperea muncii 

Primul ajutor 

In cazul unui accident, oameni instruiti in acordarea 
primului ajutor sunt prezenti pe orice santier. Responsabilul 
cu primul ajutor va fi numit in dosarul de H&S si trebuie sa 
se asigure ca stii cine este. Nici o lucrare nu trebuie 
executata pe santier fara ca un responsabil cu prim ajutorul 
sa fie prezent. Nu incepe munca fara sa stii cine si unde este 
responsabilul cu prim ajutorul.  
 
O trusa de prim ajutor este prezenta pe orice santier si este 
identificata similar cu figura 10. Daca folosesti ceva din cutie 
trebuie sa iti anunti foremanul pentru a fi inlocuit. Nu 
împiedicați niciodată accesul la echipamentul de prim 
ajutor. 
 
Pe unele santiere responsabilul cu primul ajutor poate fi identificat prin 
intermediul unui colant verde pe casca de protectie sau o casca de protectie 
verde. 

 

Discutiile Toolbox  

Discutiile Toolbox sunt o prezentare scurta a unui singur aspect al sigurantei si 
sanatatii. Acestea vor fi in mod normal efectuate de foreman-ul sau Managerul 
de santier. 
 

Daca exista un subiect despre care 
simti ca ai vrea sa stii mai multe 
adreseaza-te foremanul-ui sau 
Managerului de santier daca pot sa 
initieze o discutie Toolbox pe aceasta 
tema. Daca tu esti nesigur este 
posibil ca si altii sa simta la fel. 

  

Figure 6 - http://w ww.rem conuae.com /images/AD PC%20 Contract%2 0No_%20 DOPC%2 0009 1_201 2/M ay%2012 ,%202 013 /tool box% 20talk%20 prior% 20to%2 0shutdow n.JPG 

Figure 5 - 

http://w ww.spservi ces.co.uk /images/pr oducts/verylarge /130 4951 324ss007 .jpg 
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Pornirea muncii 

Alti sub contractori ai Abbey Pynford 

 
Abbey Pynford va folosi serviciile altor contractori pentru a efectua lucrări 

specifice de specialitate sau pentru a livra materiale pe santier. Unii furnizori vor 

fi considerați contractori datorită naturii materialelor livrate. De exemplu, la 

turnarea betonului, vehiculul furnizorului care rămâne pe santier pe durata 

livrării sau conducătorul auto care va rămâne pe loc pentru o oră sau mai mult 

pentru a descarca materiale. 

 

Trebuie să luati legătura cu orice subantreprenor al Abbey Pynford pentru a vă 

asigura că are acces doar in zone desemnate și autorizate. 

 

Trebuie să vă asigurați că toți subantreprenorii care lucrează pentru Abbey 

Pynford: 

• Semneaza de intrare 

• Primesc o inductie specifica pentru siguranta pe santier 

 

Dacă sunteți supraveghetor/keyman, trebuie să obțineți pentru dosarul site-ului: 

• O copie a metodei de lucru și a evaluării riscurilor. 

• O copie a CSCS/CPCS sau a unui card echivalent al operatorului. 

• O copie a oricărei certificări a utilajelor.
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Figure 7 - http://ww w.big dug.co.uk /safety-signs-la bels -c4 25/constr uction-signs-c502 /site -safety -signs-c503 /site -safety -constr ucti on-safety-sign-from-bigdug-pp40 22 

Pericole generale pe santier 

Semne de siguranta 

Semnele de siguranta sunt o cale de a comunica 

pericolole si regulile pe santiere. Santierele trebuie 

sa aiva la intrare un semn care sa explice pericolele 

generale si cerintele (vezi figura 12). Alte semne sunt 

folosite in santier pentru semnalarea pericolelor 

specifice, cerintelor si informatii in eventualitatea 

unei urgente.  

Semnele trebuie sa fie fixate, vizibile si usor de 

inteles  

 

Culoarea si forma unui semn indica ce comunica semnul respectiv. 

  

Cutie rosie – Echipament de incendiu 

 

  

Cerc albastru – Obligatoriu  

 

                           Triunghi galben – Atentie – Ai grija 

   

Cerc rosu taiat – Interzis – Nu trebuie sa 

  

  

Dreptunghi verde – Oprire de siguranta 
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Pericole generale pe santier 

Electricitate 

Electricitatea este o parte necesara si familiara a vietii 

de zi cu zi, dar poate cu usurinta sa raneasca sau sa 

omoare oameni si sa cauzeze pierderi materiale.  

Pericolele principale sunt: 

• Contactul cu suprafata corpului care poate cauza 

electrocutare, arsura sau moarte. 

• Defecte care pot cauza incendii. 

• Incendii sau explozii unde electricitatea poate fi 

sursa de aprindere. 

Pentru a reduce riscul de deces prin electrocutare tot echipamentul electric 

folosit pe santier trebuie sa functioneze la 110V sau baterii si mentinut in conditii 

bune. 

 

De fiecare data cand ridici un echipament electric cauta semne de deteriorare la 

echipament si de-a lungul cablului. Daca exista semne de deteriorare nu folosi 

echipamentul. 

Echipamentul electric este supus Testul 

Echipamentelor Portabile (PAT). Frecventa 

inspectiei si testarii depinde de tipul 

echipamentului si mediul in care acesta este 

folosit. 

 

 Aceasta Companie cere ca orice echipament 

electric sa fie testat la fiecare 3 luni, sa aiva 

atasat un autocolant similar cu figura 14 si 

este inregistrat intr-un rezumat al testului 

care se afla in dosarul santierului.  
  

Figure 8 - http://ww w.big dug.co.uk /safety-signs-la bels -c4 25/constr uction-signs-c502 /site -safety -signs-c503 /danger -ele ctric-shock -risk -safety-signs-pp32 24 

Figure 9 - http://ww w.ict4 .co.uk /charity/pat-t esting 
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Pericole generale pe santier 

Miscarea vehiculelor si utilajelor 

Folosirea utilajelor pe santier este cheie 

in inbunatatirea vitezei, eficientei si 

sigurantei in operatiuni. Dar totodata ele 

vin cu riscuri proprii.  
Moartea si rani care schimba viata ca in 

figura 15 apar frecvent pe santiere ca 

urmare a miscarii utilajelor. 

 

 

Doar persoanele instruite si competente pot conduce utilaje si vehicule. 

 

Separati traficul pietonal de cel al 

utilajelor. Semne de avertizare 

trebuie folosite cat si un plan clar 

de menajare a traficului trebuie 

pus in practica, citit si inteles de tot 

personalul. Zone de excludere 

trebuie stabilite in jurul utilajelor 

cand este posibil si mersul cu 

spatele evitat. 

 

Toate masinile de livrare si utilajele 

trebuie ghidate in santier de catre un Banksman si trebuie luate masuri pentru a 

minimaliza deranjul celorlalti utilizatori ai drumului. 

Toti soferii care efectueaza livrari trebuie sa poarte PPE si sa respecte regulile 

santierului. 

  

Figure 11- http://ww w.da ilymail.co.uk /news/articl e-2 23344 7/Cumbria -shaft-colla pse -leave s-7 5ft-wide-crater-gar dens-for cing -families -flee-home s.html 

Figure 10 - http://www .china hush.com/2010 /07 /04 /78 -year -ol d-construction-w orker -cr ushed-to-deat h-by-ex cavator / 



Site Operative HS&E Guidelines 

Rev 4 – November 2018 

 

23 

Pericole generale pe santier 

Ridicarea si mutarea masinariilor 

Legea cere ca toate operatiunile de 
ridicare sa fie planificate si supervizate 
de persoane competente.  
 
Inainte de finalizarea oricarei ridicari 
folosind macara, etc asigura-te ca 
planuri de ridicare, inregistrari de 
mentenanta, dovezile de instruire a 
operatorilor si desenul incarcaturii sunt 
pe santier. 
 
Nici un muncitor nu trebuie sa ajute la ridicare daca nu sunt instruiti si competenti 
in domeniul respectiv, precum folosirea masinariei, ancorarea obiectului ridicat sau 
Banksman. O zona de excludere trebuie marcata pentru a tine persoanele 
neinplicate in operatiunea de ridicare departe de activitatea respectiva. 
 

Nu te urca niciodata in remorca unui 
vehicul de livrare decat daca acesta are 
margini sau balustrade adecvate. 

Nu manipulați niciodată o încărcătură 
suspendată, dacă are nevoie de 
întoarcere sau ghidare, utilizați o 
frânghie de ghidare de la o distanță 
sigură. 

Nu manipulați niciodată o încărcătură 
suspendată.  dacă are nevoie sa o rotiti 

sau sa o ghidati, utilizați o frânghie de la o distanță sigură. 

Doar persoanele autorizate si competente au voie sa miste sau sa lege incarcaturi. 
(inclusiv cei care folosesc un hi-ab). 

Mereu verifica sa nu fie obstacole sau pericole deasupra capului.  

Nu sta niciodata sub incarcatura care este ridicata. 

Figure 13- http://tow ercra nesupport.com/t ower_ crane_accidents_ 3.php 

Figure 12 - Lifting from a basement 
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Pericole generale pe santier 

Manipularea manuala 

Manipularea manuala este mutarea obiectelor manual. Mutarea poate fi prin ridicare, 

coborare, carare, inpingere sau tractare.Trebuie efectuata corect ca in figura 19. 

Manipularea manuale cauzeaza peste o treime din toate accidentele de munca. Accidentarile 

pot aparea in multe feluri, de la a incerca sa ridici prea mult pana la a ridica repetat in un mod 

gresit. 

 

Trebuie sa iei in considerare urmatoarele inainte de lucru manual: 

• Exista o alta cale de a ridica incarcatura? 

• Poti folosi un ajutor in ridicare, cum ar fi un scripete, pentru a evita lucrul 

manual? 

• Poti evita folosirea de materiale grele prin comandarea de incarcaturi mai 

usoare? 

• Poti sa o imparti in incarcaturi mai usoare? 

• Poti cere ajutorul cuiva? 

• Este ruta pe care ai ales-o cu incarcatura libera si sigura pentru a minimaliza 

aplecarea si rasucirea? 

• Stii cat de grea este incarcatura si poti sa o ridici? Nu exista o greutate maxima pe 

care un individ o poate ridica, totul depinde de persoana. 

• Daca trebuie sa lucrezi manual cu o incarcatura stii cea mai sigura metoda? Exista 

o discutie Toolbox care acopera aceasta tema asa ca roaga foreman-ul sa iti 

explice. 

Figure 14 - http://www .ohc.org.uk /mht.html 
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Pericole generale pe santier 

Alunecari, impiedicari si cazaturii 

Zonele de munca si rutele de acces si evacuare trebuie 

tinute curate si libere de pericole care pot mari riscul de 

alunecari, impiedicari si cazaturi. Aceste pericole pot 

include lichide, cabluri, obstacole joase, pamant denivelat 

si escavari. 

 

Trebuie avuta grija si cand treversam cai publice gen 

trotuare pentru a ne asigura ca sunt libere de obstacole. 

 

 

Cativa pasi simpli de urmat sunt: 

• Asigura-te ca zona de lucru/acces este uscata, stabila si nivelata. 

• Unde este posibil instaleaza fasii aderente si fasii cu mare vizibilitate pe trepte si 

rampe ca in figura 21. 

• Scarile trebuie sa aiva trepte egale si mana curenta. 

• Pastreaza mereu curatenia. Asta trebuie sa includa si curatarea noroiului de pe 

rutele de acces, scari si rampe. 

• Cablurile trebuie ridicate din drum si fixate deasupra capului. 

• Scarile din excavari trebuie sa fie din lemn fixate sus si jos cu lungimea de minim 

un metru peste platforma superioara.  

• Toate marginile trebuie protejate pentru 

a impiedica pe oricine sau orice sa cada. 

Balustradele trebuie instalate inainte de a 

incepe excavarea si  trebuie sa fie formate 

din scandura inferioara, bara in mijloc si 

bara superioara. 

• Ai atentie deosebita iarna cand apa si 

noroiul ingheata marind pericolul de 

alunecare. 

Figure 20 - http://www .agg-net.com/news/shattered-live s-campaig n-ret urns 

Figure 21 - http://www .suig eneri s.co.uk /a nti_sli p_floori ng.html 
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Pericole generale pe santier 

Acces si evacuare 

Deplasarea in siguranta pe santier trebuie asigurata in orice moment. In caz de 

urgenta trebuie sa poti sa parasesti santierul cat de repede si sigur posibil. 

 
Ia in considerare urmatoarele: 

• Poti sa ajungi si sa pleci in 

siguranta din locul de munca? 

• Exista o ruta desemnata libera de 

vehicule care sa duca la locul de 

munca si inapoi? 

• Exista o ruta de urgenta libera si 

semnalata (Figura 23) 

• Exista iluminat adecvat si iluminat 

de urgenta in caz de pana de curent? 

• Sunt gaurile asigurate cu acoperitori fixe si semnalate? 

• Este ruta de urgenta libera de pericole de inpiedicare, suprafete alunecoase 

sau excavatii? 

• Scarile folosite pentru acces si evacuare au treptele egale nu sunt incalinate 

si au mana curenta? 

• Iesirile de urgenta au fost descuiate la inceputul programului? 

Documentele de Risk assessment  trebuie 

completate pentru a asigura ca toate rutele 

de acces sau evacuare permanente sau 

temporare raman sigure. 

 
Este responsabilitatea tuturor pe un santier 

de a se asigura ca toate rutele de acces sunt 

mentinute libere si sigure. 
Echipamentele, utilajele, cablurile suspendate, cablurile si furtunurile au fost 

verificate pentru a nu obstructiona rutele de acces si evacuare? 

Figure 23  - http://buzzcateri ngsuppli es.com /emergency-exit -man-right -fire-safety -sign.html 

Figure 22 – Acest lucru nu este adecvat. 



Site Operative HS&E Guidelines 

Rev 4 – November 2018 

 

27 

Pericole generale pe santier 

Facilitati 

Este responsabilitatea toți antreprenorii de a se asigura ca facilitati adecvate sunt 

prezente pe santier. 

 

Acestea ar trebui sa includa: 

• Un numar suficient de toalete pentru intregul santier care trebuie mentinute 

curate. Daca faci mizeriie, te rugam curata. 

• Chiuvete care sa aiva: 

o Apa curenta, calda si rece. 

o Sapun sau alte metode de curatare 

o Servetele sau alte medode de uscare 

o Sa fie suficient de mari pentru a spala fata, 

mainile si antebratele 

• Cantina care sa aiva: 

o Numar adecvat de mese 

o Scaune cu spatar 

o Modalitate de incalzire a apei 

o Modalitate de incalzire a mancari 

o Incalzire ambientala 

• O sala de mese separata cu incalzire si ventilatie  

•  Apa potabila si pahare trebuie asigurate. Verifica culoarea urinei fata de figura 

25; daca culoarea este intre culorile 3 si 6 trebuie sa bei mai multa apa water.  

Zonele de odihna nu trebuie folosite pentru depozitarea utilajelor, 

echipamentelor sau materialelor. 

Figure 25-http://stati c.l ondon-marathon.co.uk /uploa ds/traini ng_cent 

Figure 24 - http://www .hse.gov.uk/fee -for -interve ntion/basi c-safety-mistake s/facil ities.htm 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tFEdk3sTYf-yLM&tbnid=mgXVp11tUxNA3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.virginmoneylondonmarathon.com/training-centre/nutrition-guide/basics-sports-nutrition/&ei=aQLRU57MI8ag7AbfqIDIDg&bvm=bv.71667212,d.ZGU&psig=AFQjCNEHWNwOudzoMyg_dJjBdcOfjTRr_Q&ust=1406292874108990


Site Operative HS&E Guidelines 

Rev 4 – November 2018 

 

28 

Pericole generale pe santier 

Intretinere 

Mentinerea santierului in ordine nu numai reduce riscurile, dar si permite ca 

munca sa fie executata mai eficient. 

CORECT 

• Aduna si arunca deseurile in locatiile stabilite. 

• Cand termini de folosit o unealta pune-o la loc in siguranta. 

• Curata orice contaminare lichida imediat. 

• Stabileste un plan pentru evacuarea resturilor, ramasitelor sau materialelor in 

surplus. 

• Pastreaza scarile, pasajele de acces si 

schelele libere de materiale si obstructii 

(vezi cai sigure de acces si evacuare la 

pagina 26). 

• Scoate toate cuiele din bucatile de lemn. 

• Pastreaza materialele depozitate departe de 

margini, excavatii sau santuri. 

• Ciuperci galbene trebuie montate corect pe 

toate bucatile de fier striat expuse 

(Pentru a evita rani ca in figura 26). 

• Pastreaza furtune, cabluri etc. ordonat si nu imprastiate pe cai de acces.  

• Asigura-te ca gaurile in structura sunt acoperite si protejate adecvat. 

• Fixeaza si asigura orice elemente desprinse. 

• Asigura-te ca toate furtunurile sunt asigurate cu arcuri de protectie. 

NU 

• Aruncati uneltele si materialele sau sa le lasati imprastiate. 

• Sa te bazezi pe altii sa faca ordine dupa tine. 

Figure 26 - http://www .wae nt.org /archives/201 1/V ol4-2/2 0111 022 -facial -trauma/fa cial-ne ck-tra uma.htm 
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Pericole generale pe santier 

Prevenirea incendiilor 

Pericolul de izbucnire a unui incendiu pe un santier este 
ridicat din cauza diversitatii de materiale de constructii 
prezente pe santier si a metodelor de constructie care pot 
provoca incendii. Focul poate aparea oriunde cele trei 
elemente din figura 27 se intalnesc. 
Un document Risk assessment in caz de incendiu trebuie 
intocmit de o persoana competenta si un plan in caz de 
incendiu pentru intregul santier sa fie disponibil. Asigura-te ca ai citit, inteles si 
parcurs planul in caz de incendiu. Acesti pasi importanti ar trebui urmati: 

• Asigura-te ca semnezi mereu la intrarea si iesirea de pe santier. Fisa de prezenta 
este folosita in caz de incendiu pentru asigurarea ca personalul este in 
siguranta. 

• Iesirile de incendiu sunt clar semnalate? Familiarizeaza-te cu iesirile de incendiu 
din zona ta de lucru ma inceputul programului. 

• La inceputul programului asigura-te ca stii unde este cel mai apropiat 
extinghtor si pentru ce tip de incendiu se foloseste corespunzator (vezi pagina 
30). 

• Pastreaza minimul de materiale inflamabile pe santier. Inlatura sau raporteaza 
orice materiale inflamabile la locul de munca. 

• Daca auzi alarma de incendiu, opreste munca imediat si paraseste santierul pe 
ruta de urgenta cea mai apropiata si sigura catre punctul de adunare. 

• Daca vezi un incendiu suna alarma (alarma electronica sau clopotul manual). 

• Nu depozita materiale inflamabile langa o sursa de caldura. Chiar si recipientele 
goale sunt foarte periculoase si ar trebui evacuate de pe santier si depozitate in 
o zona bine ventilata. 

• Lucru cu surse de caldura trebuie sa fie departe de materiale inflamabile 

• Praful de lemn poate suferi combustie exploziva. Tăierea lemnului facuta într-o 
zonă sigură departe de zonele unde se taie metalul și de alte surse de 
aprindere. 

• Asigura-te ca exista Permis pentru efectuarea de lucrari la cald pentru procesul 
de taiere la cald si ca zona de lucru este verificata la terminarea lucrarii. 

• Nu supraincarca prizele si asigura-te ca toate uneltele sunt testate PAT (vezi 
pagina 21) 

Figure 27 - http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_tria ngle 
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Pericole generale pe santier 

Extinctoare 

Toate extinctoarele sunt de culoarea rosie si fiecare are un panou colorat care 

reprezinta continutul si tipul de foc pe care pot fi folosite. Anumite tipuri de 

extinctoare sunt adecvate pentru un anumit tip de foc, cum este detaliat pe panoul 

colorat sau in figura 28 de mai jos. 

 

Extingtoarele trebuie inspectate regulat pentru a se asigura ca sunt in stare buna 

de functionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inceputul fiecarei ture asigura-te ca ai extingtorul corect in zona, potrivit 

pentru tipul de munca pe care o executi si ca ruta ta de iesire din cladire este 

libera.   

Figure 28 - http://www .krpservi ces.com/Exting uisher_usage.j pg 
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Pericole generale pe santier 

COSHH 

Regulamentele COSHH fac necesar ca substantele potential periculoase pentru 

sanatate sa fie identificate pentru a se putea controla si reduce impactul acestora. 

Pe santierele Aceastei Companii incercam sa evitam folosirea de substante 

periculoase pentru sanatate. Totusi cateodata acestea nu pot fi evitate, dar trebuie 

utilizate corect si riscurile controlate. 

Acest lucru se poate realiza folosind evaluarile COSHH pentru substante. Evaluarile 

sunt incluse in dosarul H&S al santierului si cuprind: 

• Pericolul si riscul substantelor si folosirii lor. 

• Cum sa folosesti substantele in siguranta incluzant depozitarea si PPE. 

• Ce sa faci in caz de accident. 

Substantele care sunt sub incinta COSHH trebuie sa fie in un container adecvat si 

etichetate cu informatii inportante si simboluri care sa explice pericolele lor. 

Simbolurile tipice si intelesul lor includ: 

    

TOXIC                    

   

       

                          COROZIV  

     

    

                      INFLAMABIL  

     

      OXIDANT 

       

    

    PERICULOS PENTRU MEDIU 

       

     

    IRITANT/DAUNATOR

 
 

De cate ori folosesti un produs (chimic in special), asigura-te ca ai citit si inteles 

informatiile COSHH. Asigura-te ca detaliile si instructiunile informatiilor COSHH 

sunt mereu respectate. 
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Pericole specifice pe santier 
Consolidari excavate si excavari generale 

Consolidarea este o operatie specializata, iar Aceasta Companie este angajata de 
clienti ca urmare a experientei noastre si a rapoartelor excelente privind 
sanatatea si siguranta muncii in executarea acestor lucrari. 
 
Consolidarea excavata prezinta pericole specifice care trebuie atent controlate 
pentru a asigura siguranta in orice moment. 
 
Doar operatorii instruiti pentru munca in spatii inchise si echipati cu ham de 

salvare pot lucra in excavare pentru consolidare. Secventa “hit and miss”de 

consolidare (unu da unu nu) este folosita pentru a asigura stabilitatea si 

evitarea prabusirii constructiei (vezi pagina 38). Aceasta secventa iti va fi 
recomandata in Method statement si de catre Managerul de santier. Daca simti 
nevoia sa deviezi de la secventa, contacteaza Managerul de santier pentru a 
discuta inainte de a incepe. 
 

“Shoring” este folosit pentru prevenirea 

surpari pamantului si trebuie instalat la 
fiecare baza de consolidare. Instructiuni 
clare vor fi date legate de construirea 
Shoringului si un desen temporar de 
munca va fi disponibil specific cu fiecare 
proiect. 
 
O scara trebuie pozitionata corect si un 
monitor de gaze calibrat trebuie folosit 
pe toata durata lucrarii ca in figura 29. 
Planul de salvare in caz de urgenta 
trebuie citit si inteles inainte de inceperea lucrarii cu un kit de salvare si cadrul 
de salvare la indemana in caz de necesitate ca in figura 31.  
 
  

Figure 15 - A shored excavation 
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Pericole specifice pe santier 

“Shuttering” (cofragul) este folosit 

pentru turnarea betonului umed. 

Cofragul trebuie construit in concordanta 

cu desenul temporar de munca al 

santierului. Niciodata sa nu intri in o 

excavare pentru a ajusta un cofrag odata 

ce turnarea betonului a inceput, ci doar 

cand betonul s-a intarit suficient (cel 

putin 24 de ore mai tarziu).  

 

Balustradele si scandurile 

inferioare ale acestora trebuie 

instalate in jurul oricarei zone unde 

exista riscul de cadere inclusiv 

consolidarile excavate. Balustradele 

trebuie sa includa o scandura inferioara 

de 150 mm, bara mijlocie si cea 

superioara trebuie sa fie la o inaltime de 

950 mm de la nivelul pamantului si 

destul de robusta pentru a preveni o 

cadere. Un desen temporar de munca 

va fi prevazut specific fiecarui proiect. 

Acesta trebuie respectat. 

 

Doar pentru ca ai excavat consolidari in 

trecut fara cele de mai sus nu inseamna 

ca este acceptabil sa continui asa. Este 

absolut inacceptabil sa executi lucrari 

de consolidare fara a respecta cerintele de mai sus. 

  

Figure 30 – Safety Measures 

 
Figure 31 - Fall guards and rescue frame  
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Pericole specifice pe santier 

Excavari generale 

Majoritatea santierelor Aceastei Companii necesita lucrari generale de 

excavari. Inainte de initierea unei excavari trebuie tinut cont de: 
 

• A fost un permis de excavare completat si toate conductele si 

cablurile identificate si protejate? 

• Este excavatia suficient sustinuta sau este necesara tasare 

suplimentara? 

• A fost unghiul de tasare recomandat in Method statement sigur si 

poti face ca acesta sa se realizeze? 

• Ai citit si inteles Method statementul legat de instalarea 

“Shoringului”? 

• A fost stabilita o ruta sigura de acces in excavatie (vezi pagina 26)? 

• Este excavatia protejata cu balustrade pentru a impiedica pietonii 

si vehiculele sa cada? 

• Sunt toate utilajele si echipamentele la o distanta sigura de 

excavatie pentru a preveni surparea? 

• Sunt toate structurile adiacente suficient sustinute? 

• A fost excavatie inspectata? 

• A fost un detector de gaze calibrat si asezat pe pozitie? 

• Au fost instalate unitati de extragere a gazelor de esapament si 

ventilatoare pentru a introduce aer curat? 

 

Daca raspunsul la intrebarile de mai sus este nu sau ai dubii cat de mici, 

nu incepe sau continua excavarea si contacteaza foreman-ul sau 

Managerul de santier imediat.  
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Pericole specifice pe santier 

Constructia de piloni 

Aceasta Companie foloseste o varietate de utilaje de forat care sunt capabile sa 
instaleze piloni in diferite metode. 
Fiecare utilaj si metoda are riscuri 
specifice iar acestea vor fi notate in 
Method statementul (Procedura de 
lucru in siguranta) si Risk 
assessmentul (evaluarea riscului) tau. 
Asigura-te ca citesti si intelegi aceste 
documente, si in orice moment 
respecta instructiunile operatorului 
de utilaj de forare. 
Urmatoarele reguli generale trebuie 
respectate in orice moment: 

• Doar operatorii instruiti au voie sa foloseasca utilajul de forare. 

• Un certificat de inspectie trebuie sa insoteasca utilajul de forare si 
verificari zilnice de intretinere trebuie efectuate si inregistrate. 

• Protectii interconectate trebuie instalate si functionale pe oricare utilaj 
de forare. Forarea nu trebuie inceputa fara acestea in pozitie. 

• Niciodata sa nu incerci sa impingi niturile spiralelor cu degetul. 

• Nu incerca sa scoti o spirala cand inca se roteste. 

• Cand muti un utilaj de forare fii constient de starea terenului si de 
inprejurimi. 

• Acopera orice gauri deschise sau proaspat betonate pentru a evita 
cazaturile. 

• Furtunurile hidraulice trebuie mentinute ordonat si departe de rutele de 
acces cand este posibil pentru a evita pericolul de impiedicare. 

• Ventilatia si fluxul de aer curat trebuie mentinuta permanent catre 
unitatea hidraulica (Power pack). 

• Nu initia nici o lucrare fara un permis de excavare sau Method 
statement/ Risk assessment (evaluarea riscului) pe care l-ai citit si inteles. 

Figure 32 - Kitten rig fallen over 
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Pericole specifice pe santier 

Stabilitatea structurala 

 Aceasta Companie lucreaza des 

langa structuri deteriorate sau 

instabile. Este totodata posibil ca 

structurile sa devina instabile in 

timpul instalari consolidarii. 

 

O secventa sigura de munca trebuie 

pusa in practica pentru a se evita 

deteriorarea cladiri. Aceasta poate 

include lucrari temporare care 

trebuie desenate, instalate si 

intretinute corect. 

 

Cand excavezi sub o structura existenta trebuie sa tii cont si sa observi 

urmatoarele in orice moment: 

• Structura existenta a suferit modificari anterioare(pereti adaugati, 

deschizaturi adaugate sau astupate), aceste modificari au fost complet 

legate de structura originala? 

• Verifica constant structurile adiacente pentru semne de miscare. 

• Nu submina strructurile invecinate. 

• Nu sapa niciodata sub o coloana in intregime. 

• Daca exista o crapatura: aceasta se mareste sau poti auzi zidarie miscandu-

se? 

• Toate structurile temporare  de suport trebuie sa fie in stare buna si 

montate central in perete si la cu ajutorul nivelului. 

• Un regim de verificare regulat trebuie pus in practica pentru suporti si 

structurile adiacente pentru a te asigura ca totul este instalat adecvat. 

Figure 33 - http://www .hulapr oject.org/page /3 
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• Pericole Specifice pe Santier 

Turnarea planseelor (cu gol și fara) 

 
Pregătirea și turnarea betonului la o placa prezintă multe pericole identificate în 

această broșură. 

Curățenia este deosebit de importantă în timpul instalării cofrajului datorită 

suprafeței mari pe care o poate avea pe șantier si a spațiului limitat pentru 

depozitarea materialelor. Spargerea capului piloților, așezarea foilor de placaj, 

montarea armaturii, cofrajele din scanduri, etc. prezinta pericolele de 

impiedicare in timpul deplasarii mai ales pe teren instabil. 

Atunci când pregatiti turnarea unei placi de beton trebuie respectate 

următoarele: 

• Identificați și planificați stocarea 

tuturor materialelor pentru a evita 

blocarea cailor de acces pentru pietoni 

și vehicule. 

• Planificați în avans modul în care 

materialele vor fi poziționate cât mai 

aproape de zona de lucru pentru a 

minimiza manipularea lor. 

• Inspectați zona de lucru zilnic, 

asigurându-vă că accesul și ieșirea în 

condiții de siguranță sunt menținute și că solul nu a devenit nesigur, mai 

ales după o furtună. 

• Manipulați cu atenție barele din oțel, utilizați mănuși de protecție. 

Respectați și asigurați-vă permanent că barele care ar putea provoca 

vătămări nu sunt lăsate neprotejate. 

• Când manipulați plăcile din placaj, luați în considerare vremea, deoarece 

acestea devin extrem de dificil de manevrat în condiții de vânt. Evaluați 

zona de lucru pentru a vă asigura un traseu sigur, fără zone alunecoase sau 

unde va puteti impiedeca. 

Figure 34 – Unsafe access to slab - http://www .hulapr oject.org/page /3 
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• Numai operatorii instruiți pentru lucrul cu discuri abrazive pot taia pilotii, 

oțelul și cherestea. Consultați pagina 49 pentru pericole legate de praf 

atunci când tăiați sau spargeți betonul. 

• Nu tăiati lemnul și a oțelul in aceeasi zona datorită riscului de incendiu 

(vezi pagina 29) 

 

Dispozitivele DSU 

Există pericolul de colaps în cazul în care elementele DSUs nu sunt plasate în 
mod corect, în special la turnarea de betonului. Pentru a evita colapsul, 
asigurați-vă că dispozitivele DSU sunt instalate la distanța specificată și că toate 
sunt în stare bună și diblurile sunt montate corect. Orice abatere trebuie să fie 
convenită cu managerul de proiect. 

Asigurați accesul și ieșirea în siguranță în zona de lucru. 

Figura 34 arată accesul nesigur pe o placă cu bare expuse. Terenul din jurul plăcii 
este mai înalt, noroios și alunecos, fără protecție la margini. Trebuie să vă 
asigurați că aceste condiții sunt evitate. 

Înainte de a elimina dispozitivele DSU, trebuie 
să vă asigurați următoarele: 

• Zona trebuie izolată cu bariere și/au alte 

mijloace pentru a asigura că tot traficul 

este tinut la cel puțin 3 metri de 

operator. 

• Utilajele din zona izolată trebuie să fie 

parcate și dezactivate. 

• Operațiunile din aer trebuie să înceteze 

în timpul indepartarii DSU-urilor. 

• Operatorii nu trebuie să acceada sub 

placă. 

• Trebuie să ajungeți la DSU folosind un 

instrument pentru a le agata. 

• Un al doilea om trebuie să participe la 

supravegherea zonei și să o mențină în siguranță. 

Figure 35 – Voided Slab -  
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Pericole Specifice pe Santier 

Turnarea betonului 

Abbey Pynford va folosi serviciile altor contractori pentru a livra beton pe 

santier. Trebuie să vă asigurați că vă coordonați activitatea cu ei și că respectă 

regulile santierului. (Vezi pagina 18) 

Turnarea de betonului poate fi cu pompa mobilă sau în anumite circumstanțe, 

cu roaba datorită constrângerilor site-ului. 

 

Întotdeauna: 

• Tineti legatura cu operatorul pompei. 

•Verificați amplasarea pompei, luând în 

considerare orice pericol cum ar fi liniile electrice 

aeriene (Figura 36). 

• Izolați zona de lucru pentru a împiedica accesul 

persoanelor neautorizate. 

• Asigurați prevenirea scurgerilor de beton. 

• Verificarea spălarea roților acolo unde este 

necesara pentru a împiedica transportul 

deșeurilor pe drumul public. 

 

Dacă pompa trebuie să fie parcată pe drumul public în 

afara limitei santierului trebuie să vă asigurați că: 

• Este oferit un traseu sigur pentru pietoni. 

• Se aplică linoleum si bariere pe asphalt în cazul în care 

există riscul de scurgere a betonului. 

• Folosiți bariere și semen de circulatie pentru a avertiza 

pietonii și vehiculele care utilizează drumul. 

 

Atunci când se toarnă betonul, toti muncitorii trebuie 

protejati împotriva stropirii, purtând îmbrăcăminte cu 

maneci lungi și PPE adecvat (vezi pagina 46). Figure 37 - http://www .hulapr oject.org/page 

Figure 36 – Overhead Power Lines - http://ww w.hulapr oje ct.org /pag e 
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Figure 38  

Pericole specifice pe santier 

Constructii temporare 

Lucrarile temporare sunt parti ale lucrarii care permit constructia, protejarea, 

suportul si accesul la lurcrarile permanente. 

Acestea sunt folosite pe scara larga de catre Aceasta Companie la proiectele sale, 

asigurandu-se astfel construirea in siguranta pana structura devine auto-sustinuta sau 

structura de siguranta nu mai este necesara. Exemple de structuri temporare folosite 

de Aceasta companie pe santierele sale sunt dupa cum urmeaza: 

Toate constructiile temporare trebuie sa aiva un 

proiect detaliat, inclusiv calcule si schite. Acestea 

vor fi mentionate in Procedura de lucru si 

Evaluarea Riscurilor, detaliindu-se cum proiectul 

va fi implementat pe santier. Acestea trebuie 

citite si intelese de toata lumea si de asemenea 

urmate cu exactitate. Instalarea tuturor 

structurilor temporare trebuie supravegheata, 

verificata, intretinuta si confirmata ca fiind sigura de o persoana competenta. 

Nici o alta lucrare ce poate afecta siguranta nu trebuie executata in apropiere, in, pe 

sau sub aceste structuri pana o inspectie a lor, a echipamentului de lucru si a 

materialelor nu a fost facuta si semnata pentru de catre o persoana competenta la 

inceputul schimblui de lucru. Astfel de inspectie trebuie repetata dupa fiecare 

eveniment care este posibil sa fi afectat rezistenta sau stabilitatea une excavatii sau 

structuri. 

Asigura-te ca toate structurile temporare sunt inspectate si aprobate inainte ca 

orice activitate sa inceapa.  

• Lucrari de suport al 
structurilor 

• Imprejmuirea 
temporara  a 
lucrarilor cu gard 

• Lucrari de sustinere a 
malurilor 

• Rampe  

• Schelarie • Arcade, grinzi 
• Cofrare • Scari  
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Pericole specifice pe santier 

Conducte si cabluri ingropate 

Acestea prezinta pericolul cel mai 

mare in operatiunile de excavare si 

forare.  

Serviciile tipice includ gaz, apa, 

electricitate si cabluri de fibra optica. 

Canalizari in ruine sunt prezente la 

randul lor in pamant. 

 

ACEASTA COMPANIE foloseste 

sistemul permiselor de sapaturi. 

Inainte de a incepe forarea sau excavarea, asigura-te ca un permis de sapaturi a 

fost completat, semnat si orice servicii prezente sunt clar marcate. 

 

Orice servicii vizibile (conducte de gaze etc.)trebuie inspectate si un desen al 

serviciilor prezent pentru verificare lor pe santier. 

O scanare cu o Unealta de Evitare 

a Cablurilor (CAT) trbuie efectuata 

inaintea inceperi lucrarii si orice 

sursa de gaz sau electricitate 

trebuie oprite din exteriorul zonei 

de lucru. Canalizarile trebuie 

marcate clar. 

 

Daca suspectezi ca un serviciu 

neidentificat exista sau a fost 

deteriorat, opreste munca si 

informeaza foreman-ul si 

Managerul de santier imediat. 

  

Figure 40 - http://ww w.briti shdrillinga ssociation.co.uk/Curre nt-Issues 

Figure 39 - http://www .safesite co.com /subsurface -engi neeri ng-service s/utility-l ocati ng/ 
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Pericole specifice pe santier 

Lucru la inaltime 

Lucru la inaltime apare in orice 

loc unde o persoana poate sa 

cada o distanta si sa se 

raneasca. 

 

Lucru la inaltime ramane una 

dintre principalele cauze pentru 

fatalitati si rani majore ca 

rezultat al cazaturilor de pe scari 

sau suprafete fragile. 

 

Circumstante ca cele prezentate 

in figura 40 nu trebuie nicodata sa apara pe santierele  ACEASTEI COMPANII. 

 

Inaintea inceperii lucrului la inaltime trebuie luate in considerare urmatoarele: 

1. Poti evita lucrul la inaltime? Lucrand la nivelul solului cat mai mult, riscul 

acccidentarii este redus. 

2. Ai planuit in detaliu munca luand toate precautiile pentru a lucra in 

siguranta? 

3. Poti preveni o cazatura? Daca trebuie sa lucrezi la inaltime o schela 

ingradita si balustrade complete trebuie folosite pentru a reduce riscul. 

4. Poti sa minimalizezi distanta sa/si consecintele unei cazaturi? Cand lucrezi 

la inaltime ; plase de siguranta, perne de aer sau hamuri pot fi folosite ca 

ultima resursa sau combinate cu alte optiuni. 

5. Conditiile de vreme vor mari riscul celor care executa lucrarea? 
 

Circumstante precum cele aratate la pozitia 41 nu trebuie sa apara niciodata pe 

un santier al ACEASTEI COMPANII.   

Figure 41 – Muncă inacceptabilă la înălțime. 
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Pericole specifice santierului 

Vibratiile 

Uneltele manuale si utilajele folosite pe santier vor transmite vibratii in corpul 

tau. Expunerea la vibratii cauzeaza o reactie temporara in corpul tau care cu 

expuneri prelungite sau excesive poate: cauza vatamare permanenta (vezi figura 

42). Acesta rezulta de obicei in Sindromul Vatamarii Maini prin Vibratie (HAVS) 

sau Sindromul Carpal Tunnel. 

 ACEASTA COMPANIE foloseste un regim activ de monitorizare a sanatatii pentru 

HAVS. Expunerea la vibratii si raul pe care il provoaca sunt cumulative. Folosirea 

oricarei unelte care vibreaza trebuie inregistrata si sfaturile urmatoare 

respectate pentru a minimaliza riscul; 

Intodeauna:  

• Evita uneltele care vibreaza cand este posibil 

(foloseste alternative controlate prin 

telecomanda Brokks). 

• Citeste si intelge ghidul HAV si evaluarea 

vibratiilor pentru fiecare unealta pe care o 

folosesti inaintea inceperii lucrului. 

• Foloseste o unealta cu vibratii mai slabe cand 

este posibil. 

• Pastreaza-ti mainile calde. 

• Ia pauze regulate si schimba sarcinile. 

• Intretine uneltele; nu folosi niciodata accesorii stricate, uzate sau tocite. 

• Opreste-te imediat si raporteaza foremanul-ui sau Managerului de santier 

daca simti amorteala sau furnicaturi in maini si/sau degete. 

Niciodata: 

• Nu depasi limitele de expunere. 

Nu uita: Asigura-te mereu ca ai citit si inteles instructiunile HAV pentru 

uneltele pe care le folosesti si inregistrezi expunerile HAV.  

Figure 42 - http://www .hsmsearch.com/page_2 56154 .asp 
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Pericole specifice pe santier 

Lucrul cu beton si ciment 

Toate santierele Aceastei Companii folosesc beton si 

ciment si ambele materiale pot cauza rani serioase. 

Betonul si cimentul sunt substante puternic alcaline 

iar contactul cu pielea cauzeaza arsuri chimice ca in 

figura 43. Arsurile chimice necesita luni pentru a se 

vindeca, iar in cazuri extreme grefe de piele si chiar 

amputare. Contactul iti poate afecta si ochii (vezi pagina 64) sau cauza dermatita 

a pieli (vezi pagina 65). 

Cand lucrezi cu beton sau ciment nu uita: 

• Nu manui niciodata betonul sau cimentul cu 

pielea expusa.  

• Acopera-ti pielea purtand pantaloni, bluze cu 

maneca lunga si manusi. 

• Foloseste protectie pentru ochi adecvata. 

• Poarta incaltaminte impermeabila care iti 

protejaza gambele, cum ar fi cizmele Wellington. 

• Poarta o masca adecvata daca exista pericolul 

aparitiei prafului de ciment atunci cand este 

preparat pe santier (vezi pagina 49). 

• Daca intrii in contact cu beton umed opreste munca imediat si spala zona 

cu apa curata din abundenta. 

• Anunta imediat foreman-ul si Managerul de santier daca apare o iritatie 

sau orice alta reactie ca urmare a contactului cu beton sau ciment. 

• Cere sfatul medicului in privinta oricarei arsuri. 

Tine minte: spargerea cimentului produce praf de siliciu care poate cauza grave 

probleme respiratorii; poarta intodeauna masca de protectie corespunzatoare 

(vezi pagina 49).  

Figure 43  -http://ww w.tunneltalk .com/Safety-Se p10 -PPE-l ast-r esort.php 

Figure 44 - http://www .hse.gov.uk/skin/imagelibr ary.htm 
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Pericole specifice pe santier 

Detectarea  gazelor 

Lucrand pe santiere cu excavari, utilaje pe motorina si spatii inchise apare 

pericolul legat de gaze nocive si lipsa de oxigen. Aceste gaze se pot acumula cu 

timpul in excavatii si spatii neventilate. Gaze letale se gasesc si in pamant si sunt 

de obicei inodore. 

Pentru a putea controla aceste pericole, anumite santiere trebuie sa foloseasca 

monitoare de gaz. Ele arata similar cu cel prezentat in figura 45. 

Inhalarea de gaze otravitoare poate duce la confuzie si 

dezorientare de aceea victimele nu sunt constiente ca sunt 

expuse. Daca suferi de ameteli, voma sau dureri de cap 

opreste munca imediat si informeaza foreman-ul sau 

Managerul de santier.Niciodata nu intra in o excavare unde 

cineva a fost expus gazelor.Procedeul de salvare pus la punct 

in dosarul H&S al santierului trebuie respectat. 

Asta include puratrea unui ham tot timpul si respectarea 

procedurilor de urgenta.  

Monitorizarea continua a gazelor trebuie folosita oriunde se 

incepe o noua excavare sau unde au fost folosite substante 

care degaja gaze nocive (verifi-ca COSHH, vezi pagina 31). 

Monitorizarea continua a gazelor trebuie folosita de fiecare data cand se lucreza 

in excavari sau spatii inchise langa un utilaj pe motorina. Gazele de esapament 

ale utilajelor trebuie ventilate si mentinut un flux continuu de aer curat in zona 

de lucru. 

Asigura-te ca orice monitor de gaz este calibrat des in o zona cu aer curat, este 

intretinut corect, incarcat si testat regulat. 

Evacueaza zona imediat in caz ca monitorul de gaze suna alarma si nu 

te intoarce decat dupa ce primesti permisiunea Managerului de 

santier. 

  

Figure 45 - http://www .gasandcontr ols.com /media /uploa ds/Ga sAlertQuattro. jpg 



Site Operative HS&E Guidelines 

Rev 4 – November 2018 

 

48 

Pericole specifice pe santier 

Utilizarea masinariilor 

Soferii de utilaje trebuie sa aiva instructajul adecvat pentru utilajul pe care il 

folosesc sau sa fie competenti si sub supravegherea unei persoane calificate. 

Poate dovedi asta avand cardul CPCS 

corect si valid (vezi pagina 13).  

 

Utilajele se pot rasturna, ranind 

persoane si provoca pagube materiale. 

Respecta mereu regulile urmatoare: 

 

• Daca exista o centura de siguranta, 

foloseste-o. 

• Asigura si foloseste toate protectiile. 

• Asigura-te ca toate utilajele au un certificat de mentenanta valid. 

• Asigura-te ca toate lucrarile de mentenanta ale utilajului au fost complete. 

• Asigura-te ca solul este potrivit pentru miscarea si functionarea 

utilajului/masinariei (figura 46 arata rezultatul lucrului pe sol nepotrivit). 

• Cand muti un utilaj fii mereu constient de oamenii din jurul tau. 

• Fii constient de excavarile apropiate si asigura-te ca ele pot sustine greutatea 

suplimentara a utilajului. 

• Nu purta niciodata haine largi sau care atarna si se pot agata. 

• Lucreaza mereu in concordanta cu gidul utilajului si instructajul pe care l-ai 

primit. 

• Stabileste rute separate pentru miscarea personalului si a utilajelor (vezi 

pagina 22). 

• Foloseste utilajul pentru a ridica doar daca un plan de ridicare a fost stabilit in 

concordanta cu regulamentul (vezi pagina 23) si esti supravegheat de o 

persoana calificata. 

Daca nu ai primit instructaj sau nu ai fost autorizat, NU FOLOSI echipamentul.  

Figure 46 - Dumper fallen over 
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Pericole specifice pe santier 

Praful 

Praful intra sub incidenta reglementarilor COSHH (vezi pagina 31) si 

trebuie controlat pe santier. Praful nu este doar o neplacere, dar poate 

dauna grav santatii. 

Praful inhalat pe poate acumula cu timpul si duce la cancer pulmonar, 

silicoza, tulburari obstructive pulmonare cronice si astm. Se estimeaza 

ca anual 4500 de oameni mor ca urmare a inhalarii de siliciu si bolilor 

asociate cu tulburari obstructive pulmonare cronice. 

Pe santierele Aceastei Companii praful apare de obicei ca urmare a 

urmatoarelor operatiuni: 

• Praf de siliciu ca urmare a spargerii si gauririi 

cimentului. 

• Praf rezultat din operatiunile de chituire si 

impachetare uscata. 

• Rumegus din taierea lemnului si placajului. 

Intodeauna poarta PPE-ul adecvat cand 

lucrezi in mediu unde este prezent praf 

si fii atent la semnele care indica 

necesitatea unei masti de protectie similare cu figura 48. 

Mastile trebuie sa fie fixe pe fata si trebuie sa primesti 

instructaj in folosirea si mentinerea lor. 

Oricand este posibil foloseste tehnici de suprimare a 

prafului, cum ar fi umezirea zonei sau folosirea aspiratoarelor cu sac. 

Daca aerul devine incetosat (ca in figura 47) din orice motiv, opreste 

munca imediat si revizuie sistemul de munca in siguranta. Mereu 

poarta echipamentul de protectie personal (PPE) adecvat.   

Figure 47 - http://www .a-1 concret ecutting.net/ 

Figure 48 - http://www .healt h-safety-sig ns.uk.com/cgi/products.pl?sign= Wear% 20D ust%20 Mask 
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Pericole specifice pe santier 

Azbestul 

Azbestul este un material fibros care a fost folosit 

pe scara larga intre 1950 pana la mijlocul anului 

1980. Poate fi prezent in orice cladire construita sau 

modificata inainte de anul 2000. 

 

Stim acum ca inhalarea fibrelor anumitor tipuri de 

azbest poate cauza cancer pulmonar, mezoteliom (o 

forma fatala a cancerului pulmonar, efectele caruia 

sunt exemplificate in figura 49), azbestoza 

(inflamarea plamanului ca in figura 50) dar si alte 

forme de daune ale plamanilor. 

 

In prezent se estimeaza 

ca 3,000 de oameni mor in fiecare an ca urmare a 

expuneri la azbest si este responsabil de cele mai 

multe fatalitati legate de locul de munca din UK. 

 

 ACEASTA COMPANIE lucreaza extensiv in locatii 

unde azbestosul poate fi prezent. Vom lua mereu 

masurile necesare inainte ca lucrul sa inceapa pe 

santier dar este mereu posibil ca azbest sa mai 

ramana. 

 

 ACEASTA COMPANIE tine anual un curs legat de Azbest atat si discutii Toolbox, 

orice santier trebuie sa aiva o persoana instruita prezenta, instructaj suplimentar 

poate fi acordat la cerere. 

Daca crezi ca ai descoperit azbest in timp ce lucrezi, opreste munca imediat si 

informeaza foreman-ul si Managerul de santier. Niciodata nu incepe sau 

continua munca in prezenta azbestului.  

Figure 49 - http://www .asbestostrip.co.uk/images/MESOTHELIOMA_DUE _TO_ASBEST OS_E XPOSURE.j pg 

Figure 50 - http://en.wikipedia.org/wiki/A sbe stosi s 
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Pericole specifice pe santier 

Zgomot 

Procesele folosite in munca pe santier au potentialul de a 

cauza daune auzului nu numai celor care muncesc dar si 

celor din jur. 

HSE estimeaza ca peste 500.000 de oameni in UK sufera de 

dificultati ale auzului ca rezultat al expuneri la zgomot in 

mediul de lucru iar industria constuctiilor este cea mai 

afectata. Auzul poate suferi daune ca rezultat al expunerii la 

zgomote foarte puternice sau expunere indelungata la 

zgomote reduse. 

Unele activitati sunt mai zgomotoase decat altele. Lucrul 

langa un compresor o zi intreaga fara protectie adecvata poate rezulta in daune 

permanente ale auzului. Folosirea unui picamar pneumatic chiar si pentru o 

perioada scurta fara protectie iti poate aduce daune permanente auzului. 

Aceste precautii simple trebuie respectate tot timpul: 

• Cand este posibil evita sau minimalizeaza expunerea la zgomot. 

• Citeste evaluarea de zgomot pentru fiecare unealta pe care urmeaza sa o 

utilizezi si foloseste PPE-ul adecvat (vezi PPE la pagina 62) 

• Sunt mai multe modalitati de protectie a auzului, fii mereu sigur ca cea pe 

care o folosesti este suficienta si adecvata muncii efectuate. 

• Zone cu protectie pentru urechi trebuie stabilite unde se efectueaza lucrari 

zgomotoase, trebuie luate masuri adecvate de control si PPE trebuie 

folosit. 

• Mereu poarta asupra ta protectii pentru urechi pentru a le putea folosi 

oricand pe parcursul zilei. 

Tine minte daca trebuie sa tipi pentru a te face auzit la o distanta de 1m, esti 

expus la nivele de zgomod care iti dauneaza auzului. 

  

Figure 51 - http://lang s.co.uk /images/SCASSEAR PRO.j pg 
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Pericole specifice pe santier 

Schele 

Schela este o structura versatila, care foloseste cuple, tevi si scanduri pentru a 

oferi acces si o platforma sigura pentru lucrul la inaltime. Doar personalul 

calificat poate construi, modifica sau demonta o schela sau un turn provizoriu. 

Schelele trebuie inspectate periodic si 

dupa fenomene meteo exceptionale 

(vanturi puternice etc.) pentru a se 

asigura ca structura este in continuare 

sigura. Aceasta Companie cere ca shelele 

inspectate sa aiva o eticheta (Scafftag) 

similara cu cea din figura 52. 

Inainte de a folosi o schela trebuie sa te 

asiguri ca structura a fost inspectata in 

ultima saptamana (eticheta trebuie sa 

contina aceasta informatie). Daca nu a 

fost atunci nu trebuie sa o folosesti sau sa 

muncesti langa ea pana cand schela nu este  inspectata si eticheta completata. 

 

Nu stoca mai multe materiale decat 

este permis pe schela. Schelele 

montate necorespunzator sau 

supraincarcate pot ceda catastrofal fara 

avertisment ca in figura 53. 

 

Lucram frecvent sub shele asa ca 

trebuie sa ne asiguram ca munca ce are loc deasupra nu provoaca moloz care sa 

cada in zona noastra de lucru. 

Ai grija cand excavezi langa suportii unei schele, acestea pot supune “shoring”-ul 

si excavarea la presiuni marite. 

  

Figure 52 - http://ww w.safew orkgear.com.a u/i ndex.php?main_ page=i ndex&cPat h=489 5_44 85_20 15 

Figure 53 - http://www .itv.com/news/201 2-0 4-2 5/flood-war nings-after-heavy -rain/ 
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Pericole specifice pe santier 

Inainte de montarea unei schele urmatoarele trebuie luate in considerare: 

 

• Au toti stalpii verticali placile de baza (unde este necesar, bucati de lemn 
pentu a echilibra greutatea)? 

• Sunt toti stalpii verticali, grinzile orizontale, barele si legaturile la locul 
potrivit? 

• Este schela securizata de cladire sau constructie in suficiente puncte pentru a 
preveni prabusirea? 

• Sunt bare duble de protectie si scandura de picioare de la platforma, orice 
alta protectie, montate la fiecare margine pentru a preveni caderile? Bara 
principala de protectie trebuie sa fie la cel putin 950 mm inaltime, iar cele 
intermediare la maximum 470 mm distanta. 

• Sunt furnizate caramizi de protectie aditionale pentru a preveni caderea de 
materiale de pe schele? 

• Are platforma toate scandurile, de cel putin 600mm latime, nu atarna mai 
mult de 150 mm, iar scandurile sunt aranjate corespunzator pentru a evita 
impiedicarile sau rasturnarile. 

• Exista bariere in fuctiune sau note de avertizare puse pentru a ipiedica 
folosirea unei platfome incomplete, de exemplu unde platformele nu au 
podeaua completa? 

• A fost  schela verificata in ultimele 7 zile, dupa vant puternic sau alte 
modificari cum ar fi excavarile in apropiere sau miscari structurale? 

• Schelele turn trebuie instalate doar de persoane competente si calificate care 
sunt aprobate PASMA. 

• Turnurile trebuie sa fie asezate pe teren nivelat; sa aiva toate cele patru 
console de sprijin desfasurate si un sistem de acces la platforma cu scara 
interioara. Zona de la baza turnului trebuie ingradita pentru a preveni accesul 
in zona de lucru. 

 
Daca raspunsul la oricare dintre intrebarille de mai sus este nu, sau ai orice 

dubiu legat de siguranta structurii unei schele nu o monta  sau incepe munca 

in apropierea ei si informeaza foreman-ul si managerul de santier imediat.  
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Pericole specifice pe santier 

Unelte si masinarii 

Nu uita sa verifici urmatoarele: 

• Esti competent si instruit pentru a folosi echipamentul? 

• Sunt toate sculele si masinariile folosite conform instructiunilor 
producatorului? 

• Sunt toate partile periculoase protejate, ex. Angrenaje, lanturi, axul de la 
motoare? 

• Sunt aparatorile securizate si in stare buna de folosire? 

• Sunt uneltele si masinariile mentinute in stare buna de functionare si toate 
dispozitivele de siguranta functioneaza corect? 

• Toate uneltele/sculele electrice trebuie sa aiba certificat P.A.T. (Portable 
appliance testing – testare a echipamentelor mobile) valabil si actual.  

• Nerespectarea celor mai sus mentionate poate duce la accidentari precum in 
in Foto 54 si 55 

Fierastraie, circulare si flexuri 

Fiecare din aceste unelte are o utilizare specifica.  
La fel fiecare unealta are lame/discuri diferite pentru a fi utilizate la diferite 
materiale.  Mereu asigura-te ca instructiunile pentru fiecare unealta si accesoriu 
sunt respectate si ca unealta potrivita cu lama/discul potrivit sunt folosite 
pentru operatiunea respectiva. Nu incerca sa montezi lame/discuri nepotrivite la 
o unealta sau sa tai materiale pentru care unealta respectiva nu a fost 
conceputa. 

 

 

 

 

 

 
Cand folosesti orice fierastrau, trebuie sa folosesti bluze cu maneci lungi pentru 
a iti proteja pielea (vezi pagina 65) si ochelari de protectie (vezi pagina 64).  

Figure 54  http://www.l ovelydisgrace.com/w p-content /uploa ds/201 2/0 9/l ovelydi sgrace.com_angle -grinder -accide nt-3.jpg Figure 55- http://ww w.mig-w eldi ng.co.uk/for um/data/atta chme nts/36/3638 6-bbbd9 c7ae5 7d1a 9526 dd3b47 d52 3337 6.jpg 
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Pericole specifice pe santier 

Fierastraie, circulare si flexuri continuare 

Folosirea incorecta a unei lame/disc poate duce la esec catastrofal si rani severe 

aratate in figura 54 si figura 55. 

 

Uneltele de taiat pot fi montate pe o masa (figura 56)sau 

portabile (unelte cu disc sau lame). Uneltele de taiat 

montate pe  o masa ar trebui folosite oricand este posibil 

deoarece protectiile lor reduc riscul de accidente. 

 

 

Fierastraiele circulare (Figura 57) 

sunt folositee pentru taieturile drepte de lemn si 

placaj. Ele trebuie sa aiva o protectie retractabila si 

cand este posibil un sac pentru colectarea 

rumegusului. 

 

Flexurile (figura 58) sunt folosire pentru taierea 

si polizarea fierului. Trebuie sa aiva montate 

doua manere care trebuie folosite in orice 

moment. 

 

 

 

Folosirea drujbelor cu lant nu este permisa pe santier decat dupa ce o declaratie 

a metodei de lucru in siguranta (method statement) si evaluarea riscului (risk 

assessment) sunt completate. 

 

Orice operatiune de taiere trebuie executata intr-o maniera sigura, intr-o zona 

desemnata cu precautii luate pentru a preveni incendii si departe de surse de 

combustibil. 

  

Figure 56 - http://ww w.toolshop.co.za /pr oduct s/makita -power-t ool s/steel-cut -off-saws/34# products 

Figure 57- http://ww w.cpwr constructionsol utions.org/i nterior s/sol ution/77 9/hand-hel d-w ood-circular-saws-wit h-va cuum-dust -control .html 

Figure 58 - http://images.acefixi ngs.com/product/d77 c8d4 196 c4c4f1015 dd8 3859 c51 b70.j pg 
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Pericole specifice pe santier 

Motorina 

Motorina este folosita in mod obisnuit pe santiere ca si combustibil pentru 

utilaje precum excavatoarele si compresoarele. Totusi 

ea se gaseste sub reglementarile COSHH (pagina 31)ca 

sunstanta daunatoare, iritanta, inflamabila si 

periculoasa pentru mediu inconjurator. 

De accea ea trebuie depozitata, manuita si transportata 

cu grija si nu trebuie sa ajunga sa se scurga in canalizari. 

• Motorina trebuie livrata si pastrata in recipiente 

adecvate, butoaie de 200 de litri din otel sau bidoane 

de 20 de litri de plastic. 

• Trebuie depozitate pe o tava cu rezervor de scurgere 

ca in figura 60 si departe de orice canalizare si surse 

de apa. 

• Motorina trebuie extrasa din butoaie cu o pompa 

manuala. Nu inclina niciodata un butoi de motorina 

pentru ca exista riscul ca acesta sa se deverse dar si 

sa provoace rani. 

• Motorina trebuie turnata in un container de plastic 

cu o supapa de scurgere montata. Daca nu exista 

supapa atunci trebuie folosita o palnie pentru a te 

asigura ca nu exista contaminari in timpul umplerii rezervorului. 

• Utilajele statice, cum ar fi compressorul trebuie sa aiva o tava de scurgere 

care sa adune orice surplus aparut in operatiunea de umplere a rezervorului 

(Figura 59) 

• Orice deversare trebuie suprimata cu  ajutorul kitului de deversare (spill kit). 

Odata folosit acesta trebuie aruncat corect. 

• Deseurile sau motorina contaminata trebuie aruncata corespunzator. 

• Containerele partial sau complet goale sunt un pericol de explozie si trebuie 

depozitate adecvat si mutate de pe santier cat mai repede ( vezi pagina 30). 

Figure 59  - http://ww w.tank service s.co.uk/2 -Dr um-Bund-Spill -Pall et-BP2 HD-Heavy-Duty /445.htm# 

Figure 60 - http://www .hss.com/imagshop/imaggr up/large /6013 0.j pg 
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Pericole specifice pe santier 

Leptospiroza (Boala lui Weil’s) 

Exista doua tipuri de leptospiroza care te pot afecta. Boala lui Weil’s este o 

infectie transmisa la oameni prin contactul cu urina sobolanilor infectati. Hardjo 

este o infectie similara transmisa de la bovine. 

Cum o pot contracta? 

Oricine intra in contact cu apa sau materiale contaminate cu urina de sobolan 

sau sobolanul in sine este supus riscului. Santierele sunt adesea locuri unde pot 

fi gasiti sobolani. Bacteria iti poate patrunde in organism prin taieturi, zgarieturi 

si gura, gat, ochi dupa contactul cu urina sau apa contaminata. 

Care sunt simptomele? 

Simptomele incep asemanator gripei cu o persistenta si severa durere de cap. 

Acestea duc de obicei la voma , dureri musculare si in final icter, meningita si 

insuficienta renala. In cazuri rare boala poate fi fatala. 

Tratament si atenuare  

Pentru a menaja si reduce riscul de a contracta leptospiroza trebuie urmati 

urmatorii pasi: 

• Prezenta sobolanilor trebuie adusa in atentia foremanu-lui sau 

Managerului de santier si masuri de combatere a daunatorilor trebuie 

luate imediat. 

• Orice taieturi si zgarieturi trebuie acoperite cu pansamente inpermeabile. 

• Igiena personala trebuie respectata; in primul rand spalarea mainilor cu 

apa calda si sapun. 

• Manusi de protectie adecvate trebuie purtate cand se manipuleaza 

sobolani morti sau vii si cand se lucreaza pe santiere cu sobolani. 

• Un dezinfectant adecvat trebuie folosit oriunde contaminarea este 

posibila. 

Daca te simti bolnav si crezi ca ai putea avea leptospiroza vezi 

doctorul imediat. 
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Pericole specifice pe santier 

Hidroizolarea lemnului si controlul daunatorilor 

Produse specializate sunt folosite cand se trateaza lemnul, cand se aplica 
pesticide sau cand se impermeabilizeaza structuri. Ca urmare sunt necesare 
masuri aditionale de control. 

Este necesar ca doar persoanele instruite si competente sa manuiasca aceste 
produse si ca etichetele si instructiunile sa fie intotdeauna citite si intelese. 

Conditiile si agrementul de folosire pot fi foarte detaliate si cu Metodele de 
pastrare (Preservative Treatments) trebuie sa existe intotdeauna un numar HSE 
care sa confirme ca produsul este aprobat pentru folosire (de asemenea 
conform Regulilor de control al pesticidelor). 

Este posibil ca produsul se aiva restrictii legale de folosire, de ex. “a se folosi 
doar ca” si acest lucru trebui respectat indeaproape. 

Fiecare produs are instructiuni de folosire care trebuiesc urmate. Acestea pot 
include instructiuni privind cum si cat o solutie concentrata trebuie diluata. 

Pesticidele aprobate au de asemenea cerinte specifice de depozitare in plus fata 
de cele recomandate de producator. Acestea sunt trasate de HSE si au legatura 
cu timpul pe santier, accesul si locatia in legatura cu mancarea si apa (inclusiv 
conductele de serviciu). 

Transportul substantelor chimice necesita masuri de precautie aditionale 
precum parcare securizata, conducatori auto specializati, afisare in loc vizibil fisei 
cu datele producatorului, pereti desparitori, izolarea lichidelor, EPP in cabina si 
nu compartimentul pentru incarcatura, facilitati de spalare in cabina, ventilare si 
proceduri scrise. 

Inainte de a transporta, primi livrarea, manuirea sau folosirea acestor produse, 
trebuie pus la punct un intreg Sistem de Siguranta Muncii si Metoda de lucru si 
numita o persoana competenta. 

Nu accepta sa primesti, manuiesti, muti sau sa lucrezi cu aceste produse daca 
nu ai instructiunile directe, scrise ale Mangerului de contract, precum si 
instructajul si competenta de a face acest lucru. 
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Pericole specifice pe santier 

Eliminarea deseurilor 

Orice precautie trebuie luata pentru a reduce, refolosi si recicla materialele 

pentru a se evita producerea de deseuri. Totusi asta nu este mereu posibil. 

Chimicalele trebuie sa fie in siguranta sigilate, depozitate cu eticheta clara pe ca 

in caz de expirare sa poata fi identificate pentru colectare de o companie 

licentiata de eliminare a deseurilor sau daca este necesar trimise la producator. 

Orice deseuri de la curatare, containere, echipament si Echipament Personal de 

Protectie (PPE) trebuie colectate, controlate si depozitate pentru refolosire sau 

eliminare. Aceasta curatenie trebuie facuta izolat pentru a nu exista riscul ca 

diferite chimicale sa se amestece. 

Chimicalele si apa contaminata nu trebuie niciodata sa ajunga in conducte de 

apa sau in panza freatica. In caz de deversare accidentala aceasta nu trebuie 

ignorata, foremanul sau managerul de contract trebuie informati imediat si 

autoritatile contactate. 

Containerele goale nu trebuie niciodata refolosite pentru altceva decat 

substanta originala. Daca containerele sufera stricaciuni ele trebuie facute 

inutilizabile, etichetate inutilizabil si eticheta originala pastrata. Aceste 

containere trebuie apoi depozitate in siguranta separat de chimicale si returnate 

la producator sau o companie de eliminare a deseurilor. 

O lista cu contacte de urgenta trebuie sa fie prezenta pe santier impreuna cu 

detaliile tuturor chimicalelor in particular tratament al lemnului, pesticide , 

materiale toxice sau inflamabile. Aceasta trebuie sa fie actualizata si duplicata  

pe santier inregistrand cantitatile si planuri in caz de urgenta pentru aceaste 

produse. 

Resturile pe santier trebuie separate pentru ca ambalajele, resturile de mancare 

etc sa nu se amestece cu solul excavat. Solul excavat trebuie sa fie separate de 

molozul produs pe santier si colectii separate ale deseurilor pot fi aranjate de 

Foreman in functie de necessitate.  
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Pericole specific pe santier 

Bunastare 

Stresul este definit ca “o reactie adversa a oamneilor la presiuni excesive si alte 

tipuri de presiuni care se fac asupra lor”. 

In constructii stresul poate fi cauzat de mai multe lucruri cum ar fi: munca fara 

pauzele de rigoare, dezhidratare, a incerca sa termini treaba mai repede si 

distanta mare dintre casa si locul de munca. 

Stresul si programul dificil sunt strans legate si pot duce la conditii de munca 

nesigure. Scopul acestui ghid este de a ajuta in evitarea circumstantelor care pot 

conduce la stres. 

A fi pregatit sa faci o treaba in siguranta duce la evitarea intarzierilor si asigura 

faptul ca munca se face in siguranta. Un exemplu dat de CITB este o lucrare de 2 

minute care provoaca praf de siliciu (vezi pagina 49) si necesita echipament de 

protectie respiratorie care se transforma intr-o lucrare care dureaza 15 min cand 

nu gasesti echipamentul de protectie sau chiar mai mult daca echipamentul nu 

este pe santier. Aceasta duce la stres din cauza intarzierii sau la munca nesigura 

pentru a evita intarzierea. 

Stresul este asociat cu depresia, anxietate, boli de stomac, dureri de spate, boli 

de inima si este des agravat de droguri si alcool. 

 ACEASTA COMPANIE vrea ca toata lumea sa fie constienta de aceste simptome 

si sprijina oamenii sa promoveze bunastarea. 

Este responsabilitatea angajatorului sa evalueze si sa ia masuri pentru 

prevenirea stresului la locul de munca. Este responsabilitatea ta sa vorbesti cu 

angajatorul sau foremanul tau despre factori inafara locului de munca care pot 

trensforma presiunea normala in una excesiva. 

Daca te simti stresat sau ai unul din simptomele de mai sus adreseaza-te 

foremanului tau sau angajatorului. Daca continua cere sfatul medicului.  
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Figure 62 

Echipamentul Personal de Protectie (PPE) 

PPE 

PPE trebuie mereu folosit ca ultima linie de 

aparare. Este mereu recomandat sa eviti un 

pericol pe cat posibil decat sa te bazezi pe PPE. 

 

Pentru ca PPE sa te protejeze corect el trebuie sa 

fie adecvat pentru lucrarea respectiva, purtat 

corespunzator si in conditie buna. Trebuie sa 

citesti si sa intelegi instructiunile oricarui 

echipament PPE care iti este inmanat si sa te 

asiguri ca il depozitezi corect. 

 

 

Daca un articol de PPE sufera daune el trebuie 

inlocuit imediat. Unele articole de PPE trebuie 

folosite o anumita perioada de timp. Aceasta 

este determinata de fabricant. Dupa aceasta 

perioada trebuie inlocuit. 

 

Distribuirea PPE si inlocuirea lor este 

responsabilitatea angajatorului. In cazul muncii 

subcontractuale aceasta revine foreman-ul tau.  

 

Unele articole de PPE necesita instructaj 

suplimentar pentru utilizare. Daca nu ai 

instructajul necesar nu ar trebui sa il folosesti 

sau sa faci munca ce iti impune folosirea lui. 

  

Figure 61 - http://ice hockeyare na.com/g oalie.html 
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Echipamentul Personal de Protectie 

PPE pe santierele  ACEASTEI COMPANII 

ACEASTA COMPANIE cere ca orice persoana 
prezenta pe santier sa poarte urmatoarele articole 
de PPE tot timpul: 

• Vesta de vizibilitate sporita 

• Bocanci de protectie cu bombeu in talpa si 
protectie metalica. 

• Casca de protectie 

• Protectie auditiva, antifoane cu SNR nu mai 
mare de 19. 

 
Alte santiere pot avea cerinte aditionale care 
trebuie respectate. 
 
Suplimentar orice muncitor pe santier trebuie sa aiva urmatoarele articole in caz 
de necesitate: 

• Protectie pentru ochi (ochelari ) 

• Casti de protectie sau dopuri 

• Manusi 

• Masti de protectie 

• Cizme de cauciuc 
 
PPE specializat sau suplimentar poate fi necesar 
pentru anumite sarcini cum ar fi sudura sau 
amestecul de beton. Acestea sunt notate in Procedura 
de lucru in siguranta (Method statement) si nu 
trebuie sa incepi o sarcina fara PPE adecvat. 
 

 

Mereu citeste Procedura de lucru in siguranta, Evaluarea riscurilor, Evaluarea 

COSHH si etichetele inainte sa incepi orice sarcina si poarta PPE-ul adecvat. 

  

Figure 64 - http://www .mikeholt.com/img/m ojonews/w hatisar cflash -1.j pg 

Figure 63 - http://www.te ch.plym.a c.uk /civ /MIS C/Images/safekit.j pg 
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Echipamentul Personal de Protectie 

Protectia ochilor 

In medie 1000 de oameni pe zi 
sufera rani la ochi; 75% prin impact, 
10% prin patrunderea de obiecte 
straine si 15% prin arsuri sau 
chimicale. 
 
Majoritatea acestor rani ar putea fi 
evitate prin purtarea ochelarilor de 
protectie! 
 

• Ai o obligatie legala sa 
folosesti echipamente de protectie a ochilor in conformitate cu Procedura 
de lucru in siguranta (Method statement) a Aceastei Companii si politica 
santierului. 

• Nu intra in zone unde este necesar 
echipament de protectie a ochilor 
decat daca porti echipamentul 
adecvat. 

• Asigura-te  ca echipamentul ti se 
potriveste si este adecvat pentru 
sarcina. Exista diferite tipuri de 
ochelari de protectie pentru diferite 
sarcini. 

• Ai grija de orice echipament de 
protectie care ti-a fost inmanat. 

• Echipamentul de protectie a ochilor 
trebuie sa fie confortabil si curat. 

• Fii atent si la cei din jurul tau pe santier daca incepi o sarcina care neccesita 
purtarea de echipament de protectie. 

Echipamentul de protectie a ochilor trebuie purtat la ochi! nu in buzunar sau la 

gat!  

Figure 66 - http://www .midwe stunlimite d.com/new s/2 012 /05 /16 /eye -safety-g oggles-seei ng-is-believi ng/ 

Figure 65 - http://malf ormalady.t umblr.com/post/3 09676 5529 7/penetrati ng-eye-i njury 
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Echipamentul Personal de Protectie 

Echipamentul Personal de Protectie 

Pielea este cel mai mare organ al tau si 

desi este o bariera destul de dura ea 

poate fi afectata serios de taieturi, 

zgarieturi si arsuri din cauza caldurii sau 

chimicalelor, vezi figura 67. 

Dermatita este inflamarea pieli, vezi 

figura 68 si este responsabila pentru mai 

mult de jumatate din zillele de concediu 

medical luate in industrie. 

Nu uita sa iti iei urmatoarele masuri simple de precautie pentru a iti proteja 

pielea: 

• Verifica-ti regulat corpul pentru 
semne de piele uscata, mancarime, 
roseata sau inflamare, daca descoperi 
aceste simptome opreste lucrul, 
informeaza-ti Supraveghetorul, 
precum si Mangerul de Contract si 
mergi la doctor. 

• Evita contactul pielii cu substante 
periculoase folosind uneltele si EPP 
corespunzator. 

• Poarta manusile adecvate cand se cere sau este nevoie. 

• Pastreaza-ti pielea curata si foloseste crema dupa spalare precum si crema 
protectoare. 

• Folosirea cremelor protectoare si a celor hidratante pot ajuta la preventia 
dermatitei. 

• Primeste primul ajutor pentru taieturi si zgarieturi si pastreza-le acoperite. 

• Foloseste masurile de siguranta corecte cand torni beton (paginile 41 si 46). 

• Foloseste ghidul COSHH pentru substantele individuale (pagina 31).  

Daca pielea ta prezinta semne de uscare, crapare, mancarime sau roseata 

viziteaza medicul de familie (GP).  

Figure 67 - http://www .dailymail. co.uk /new s/arti cle -225 3608 /My -skin-burned-ca uldr on-bake d-bea ns-Mot her-Sar ah-Conner-left-paralysed-vat-lava -like -food-ti ps-cam ping -trip.html 

Figure 68  - http://ww w.hse.gov .uk /ski n/images/swelling -big .jpg 
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Discutiile Toolbox 

Aceste discutii sunt surte, concise prezentari ale unui singur aspect al Sanatatii si 

Sigurantei. 

 

Aceste discutii sunt pubilcate de CITB si furnizatate tuturor celer care sunt 

absolventi ai cursului de SSSTS (Supraveghetor pentru siguranta pe santier). Toti 

Supraveghetorii care lucreaza pentru ACEASTA COMPANIE trebuie sa fie calificati 

SSSTS si sa fie capabili sa prezinte TBT. Un program al tuturor CITB TBT trebuie sa 

se afle pe fiecare santier. 

 

Toti Managerii de Contracte sunt calificati  SMSTS (Managementul Pregatirii in 

domeniul Sigurantei pe Santier) si au acces la HSE si programul Discutiilor despre 

Siguranta CITB . 

 

Daca vrei sa afli mai multe despre oricare dintre subiectele din acest manual, 

contacteaza-l pe Mangerul de Contract sau pe supraveghetor. 
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Act de Renunțare 
 
Desi s-au luat masuri pentru a ne asigura, in masura celor mai bune cunostinte, 

ca toate informatiile incluse in acest document sunt corecte, in masura in care 

sunt corelate cu fapte si practici acceptate de opinie, la data publicarii, nici  

ACEASTA COMPANIE, autorii, colaboratorii si nici co-editorii nu vor fi raspunzatori 

pentru erorile tehnice, de editare, tipografice sau alte erori, omisiuni sau 

interpretari eroante ale informatiilor furnizate in acest document. Cum acest 

document poate  fi supus unor schimbari si actualizari, informatiile continute 

sunt corecte la data publicarii. Respectarea acestui document nu ofera automat 

imunate. 

 

Continutul acestui document se intentioneaza a fi un ajutor pentru munca pe 

santier si nu un inlocuitor al Procedurilor de Lucru, Evaluarea Riscurilor sau 

Siguranta Muncii. Toate lucrarile trebuie facute in conformitate documentatia 

specifica  HS&E documentatie care este mai presus de continutul acestui 

document. 
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Legea privind sănătatea și siguranța 
 

Ce trebuie să știți 
 

Cu litere mari 
 

Toți lucrătorii au dreptul de a lucra în locuri în care riscurile pentru sănătatea și 

siguranța lor sunt asigurate în mod corespunzător. Sănătatea și siguranța 

înseamnă a fi ferit de accidente sau imbolnaviri la locul de muncă. Angajatorul 

dvs. este responsabil pentru sănătate și siguranță, dar si dvs. trebuie să va 

aduceti contributia. 
 
 
 

Ce trebuie să facă angajatorii pentru dvs. 
 

1 Decideți ce vă poate face rău la locul de muncă și măsurile de precauție 
pentru al opri. Aceasta face parte din evaluarea riscurilor. 
 

2 Sa va explice intr-un fel pe care il puteți înțelege cum vor fi controlate 
riscurile și cine este responsabil pentru acest lucru. 
 

3 Sa va consulte și conlucreze cu dvs. și cu reprezentanții dvs. pentru sănătate 
și siguranță la locul de muncă pentru protejarea împotriva efectelor nocive. 

 

4 Sa va ofere gratuit pregătirea pentru sănătate și siguranță de care aveți 
nevoie pentru a vă face treaba la locul de muncă. 

 
5 Sa va ofere gratuit orice echipament și îmbrăcăminte de protecție de care 

aveți nevoie și sa se asigure că sunt bine întreținute. 
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6 Sa asigure toalete, spații de spălare și apă potabilă. 
 

7 Sa furnizeze facilități adecvate de prim ajutor. 
 

8 Sa raporteze accidente majore și decese la locul de muncă la Numarul de 
Contact pentru Incidente: 0345 300 9923. Sa raporteze alte răniri, boli și 
incidente periculoase la adresa online la www.hse.gov.uk. 

 

9 Sa aiba asigurare care vă acoperă în caz de rănire sau imbolnavire la locul de 
muncă. O copie tipărită sau o copie electronică a certificatului curent de 
asigurare trebuie afisata pentru a putea fi citita cu ușurință. 

 

10 Coplucrați cu alți angajatori sau contractori de la locul de muncă sau care 
oferă mana de munca (cum ar fi lucrătorii prin agenții), astfel încât sănătatea 
și siguranța tuturor să fie protejate. 

 
 
 

Ce trebuie să faceți 
 

1 Respectați instruirea pe care ați primit-o pentru utilizarea oricăror articole 

de lucru pe care vi le-a dat angajatorul dumneavoastră. 
 

2 Acordați grija sănătății și siguranței proprii și a altor persoane. 
 

3 Cooperați cu angajatorul in cee ce priveste sănătatea și siguranța. 
 

4 Spuneți-i cuiva (angajatorului, supraveghetorului sau reprezentantului 

pentru sănătate și securitate) dacă credeți că munca sau măsurile de 

precauție inadecvate va pun în pericol sănătatea și siguranța dvs. sau a 

altcuiva. 
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Dacă există o problemă 
 

1 Dacă sunteți îngrijorați de sănătatea și siguranța la locul de muncă, discutați 

cu angajatorul, supraveghetorul sau reprezentantul pentru sănătate și 

siguranță. 
 

2 De asemenea, puteți consulta site-ul nostru pentru informații generale 

despre sănătatea și securitatea la locul de muncă. 
 

3 Dacă, după ce ați vorbit cu angajatorul dvs., sunteți încă îngrijorat, puteți 

găsi adresa autorității dvs. locale de sănătate și securitate și Serviciul 

consultativ medical pentru ocuparea forței de muncă prin intermediul site-

ului web al HSE: www.hse.gov.uk. 
 
 
 

Siguranța la foc 
 

Puteți primi sfaturi privind siguranța la incendiu de la Serviciile de pompieri și de 

la Salvare sau de la ofițerul de incendiu la locul de muncă. 
 
 
 

Drepturi la locul muncă 
 

Aflați mai multe despre drepturile dvs. la locul muncă la: www.gov.uk 
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Acest prospect este disponibil în pachete de câte 10 la HSE Books, ISBN 

9780717665631. O versiune web poate fi găsită la: 

www.hse.gov.uk/pubns/lawlarge.pdf. Informațiile din acest prospect sunt 

disponibile în mai multe formate. 
 

© Crown copyright 2009 Dacă doriți să refolositi aceste informații, vizitați 

www.hse.gov.uk/copyright.htm pentru detalii. Prima publicare 04/09. 
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Inainte de a incepe orice sarcina, intreaba-te: 
• Am citit si inteles intructiunile legate de santierul pe care sunt si 

lucrerea pe care o execut? 

 

• Sunt instruit, competent si potrivit sa execut lucrarea in siguranta 

fara a ma pune pe mine si cei din jur in pericol? 

 

• Am PPE-ul, uneltele, echipamentul si instructajul corect pentru a 

executa sarcina in concordanta cu Sistemul de Munca in Siguranta 

(Safe System of Work)? 

 

• Ar trebui sa port protectie pentru urechi, manusi, ochelari sau o 

masca penntru aceasta lucrare? 

 

• Lucrez cat pot de sigur? 

 

• Iau cele mai sigure decizii? 

 

• Daca se intampla ceva in cazul unui accident stiu ce sa fac? 

 

• Daca ai dubii, STOP, si intreaba-ti foreman-ul sau Managerul de 

santier. 

 

Hai sa plecam toti acasa sanatosi si in siguranta  

in fiecare zi. 


