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PREFAŢĂ

Aceste documente de lucru au ca subiect inventarierea experienţei şi a cunoştinţelor acumulate în
domeniul prevenirii accidentelor şi protecţiei împotriva riscurilor din cadrul sectorului construcţiilor
în Europa.

Partenerii implicaţi în proiect, şi anume EFBWW1 , FIEC2 şi SEFMEP3 , au dat curs oportunităţii,
în contextul programului de prevenire a accidentelor în întreprinderile mici şi mijlocii, iniţiat de
Agenţia din Bilbao, de a compila şi publica experienţa lor în domeniul prevenirii eficiente a
accidentelor, în special pentru că activitatea în sectorul construcţiilor se numără întotdeauna printre
activităţile cele mai expuse la accidente.

Materialele pe care le-am reunit se referă în mod special la condiţiile deosebite din cadrul
întreprinderilor mici şi mijlocii. La elaborarea strategiilor de prevenire a accidentelor şi la
prezentarea activităţilor concrete de prevenire şi a exemplelor de prevenire, s-a făcut referire în mod
repetat la legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, în special, la Directiva Cadru  şi
la Directiva4 privind Şantierul de Construcţie5. 

Această din urmă Directivă reglementează modul de coordonare a tuturor activităţilor din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi stabileşte postul de coordonator al şantierului de construcţii. Acest
document subliniază, de asemenea, în mod repetat, importanţa bunei coordonări a activităţilor de
securitate şi sănătate în muncă şi, în plus, se acordă o atenţie corespunzătoare rolului coordonatorului
şantierului de construcţii.

Această broşură are trei părţi distincte:

• În prima parte sunt stabilite, într-o formă succintă,
condiţiile generale  ale organizării securităţii şi
sănătăţii în muncă şi ale protecţiei împotriva
accidentelor, precum şi rezumatul rezultatelor
actuale ale dialogului social din cadrul sectorului
european de construcţii, care reprezintă încă o
contribuţie importantă şi folositoare în prezent.

• A doua parte prezintă un concept integrat de
coordonare a protecţiei împotriva accidentelor în
cursul unei lucrări de construcţie. În afară de
coordonarea activităţilor de securitate pe durata
etapei de construcţie, sunt abordate, de asemenea,
elemente cum ar fi planificarea proiectelor de
construcţii sau problemele de securitate în legătură
cu activităţile de întreţinere şi reparaţii.

__________________________________
(1)  Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului
(2)  Federaţia Industriei Europene de Construcţii
(3)  Societatea Europeană pentru Instruire, Management şi Expertiza Proiectelor (SEFMEP)
(4)  Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătăţirilor în domeniul securităţii şi

sănătăţii lucrătorilor în muncă
(5) Directiva Consiliului 92/57/EEC din 24 iunie 1992 privind implementarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pe şantierele de construcţie

temporare şi mobile
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Persoanele interesate în mod special de
cadrul legal şi de activităţile de
implementare ale acestuia trebuie să
acorde o atenţie deosebită acestui
capitol.

Personale interesate în mod special de
sfaturi în domeniul bunei gestionări a
securităţii ţi sănătăţii precum ţi de soluţii
practice în caz de pericole specifice
trebuie să acorde o atenţie deosebită
acestui capitol. 



Problemele concrete de securitate şi soluţiile posibile reprezintă, de asemenea, subiectul acestei părţi.
Aceste informaţii au fost puse într-o prezentare simplă, clară a problemelor şi a soluţiilor posibile.
Diferitele exemple alese se bazează în mod deosebit pe o prezentare bazată pe ilustraţii grafice şi
fotografii.

• A treia şi ultima parte a broşurii constă într-o serie de
exemple de utilizare optimă a echipamentelor de
securitate pentru diferite tipuri de clădiri şi diferite
activităţi. Această parte a documentului este, de
asemenea, uşor de înţeles datorită utilizării
prezentărilor în special bazate pe grafice şi desene.

Partenerii proiectului doresc să mulţumească tuturor celor implicaţi în pregătirea acestei lucrări şi
speră ca activităţile de prevenire prezentate şi recomandate în acest document să fie utilizate pe scară
largă în practica societăţilor de construcţii din Europa.

În final, am dori, de asemenea, să adresăm mulţumiri Agenţiei din Bilbao, pentru susţinerea
financiară şi sprijinul personal, fără de care acest proiect nu ar fi putut fi realizat.

4

Persoanele care sunt foarte interesate de
sfaturi tehnice cu privire la problemele
specifice de arhitectură trebuie să acorde
o atenţie specială acestui capitol.

1. Bazele legale ale prevenirii accidentelor
şi rezultatele Dialogului Social la nivel
European

2. Ghidul de bune practici privind
coordonarea securităţii şi sănătăţii în
sectorul construcţiilor

3. Aplicaţii şi privire asupra şantierului
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I. INTRODUCERE

Începând cu anul 1989, o serie de Directive Europene, împreună cu Convenţia 167 şi Recomandarea
175 a Biroului Internaţional al Muncii din Geneva (ILO), au schimbat perspectiva asupra condiţiilor
de muncă în cadrul tuturor întreprinderilor mici şi mijlocii din toate sectoarele industriale,
introducând: responsabilitatea mărită pentru angajatori, noi obligaţii pentru lucrători, o implicare mai
mare a tuturor în managementul riscurilor faţă de securitatea şi sănătatea în muncă.

Directiva privind şantierele de construcţie temporare sau mobile  transpune prevederile generale ale
Directivei cadru pentru sectorul construcţiilor. Aceasta stabileşte responsabilitatea beneficiarului şi a
proiectanţilor cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate şi sănătate şi la asigurarea integrării
prevenirii riscurilor, pe durata executării lucrărilor sau utilizării ulterioare a structurii, în conceptele
arhitecturale şi organizatorice ale proiectului. 

În acest scop a fost creată funcţia coordonatorului. Coordonatorii sunt instruiţi în vederea executării
lucrărilor şi întreţinerii viitoare a structurii prin intermediul planului de Securitate şi sănătate şi a
Dosarului adaptat la caracteristicile proiectului. 

În general, Directiva privind şantierele de construcţii temporare şi mobile defineşte un cadru care
atribuie un rol specific şi activ tuturor factorilor implicaţi într-un proiect de construcţii, chiar dacă
este necesar ca aceştia să pună în practică directiva într-un mod corespunzător, în cadrul stabilit de
această legislaţie.

Scopul acestei prime părţi este următorul:

- să ofere o scurtă trecere în revistă a legislaţiei şi reglementărilor internaţionale şi
europene relevante pentru activităţile de securitate şi sănătate în muncă;

- să ofere un rezumat al rezultatelor activităţilor întreprinse până în prezent în cadrul
dialogului social, în scopul furnizării de sugestii şi indicaţii pentru includerea măsurilor
de prevenire enumerate în acest document într-o strategie de ansamblu, destinată
prevenirii accidentelor şi organizării protecţiei sănătăţii şi securităţii în întreprinderile
mici şi mijlocii; 

- sublinierea rolului cheie a Coordonatorilor pentru Securitate şi Sănătate şi a importanţei
capitale a muncii arhitecţilor, prin descrierea reţelei europene FOCUS.

_____________________________
(6) Directiva Consiliului 92/57/EEC din 24 iunie 1992 privind implementarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pe şantierele de construcţie

temporare şi mobile
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Securitatea şi sănătatea pe un şantier de construcţii îi priveşte pe toţi actorii din
sectorul construcţiilor, de la faza de planificare până la faza de execuţie a lucrării,
precum şi pe durata transformării, întreţinerii şi menţinerii acesteia!



II. MOTIVAŢIE: Reglementările internaţionale şi
europene în domeniul securităţii şi sănătăţii

Noi am considerat utilă realizarea unei prezentări a acestor prevederi, ca parte integrantă a cadrului
legal internaţional, reprezentând surse pentru întocmirea unei noi legislaţii sau revizuirea celei exis-
tente pe plan mondial.
Aceste recomandări internaţionale reprezintă elementul fundamental pentru transpunerea directivei
92/57/CEE privind şantierele de construcţie temporare şi mobile.

1. RECOMANDAREA 175, CONVENŢIA 167 ŞI CODUL DE

PRACTICĂ AL ILO (GENEVA)

Extras din Codul de Practică al Biroului Internaţional al Muncii (ILO):
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Obligaţii generale ale proiectanţilor, inginerilor, arhitecţilor

Factorii implicaţi în proiectarea şi planificarea unei lucrări de construcţie vor fi instruiţi
în domeniul securităţii şi sănătăţii şi vor integra măsurile de prevenire în procesul de
proiectare şi planificare în conformitate cu reglementările legislative şi practicile
naţionale.
Inginerii, arhitecţii şi alte tipuri de experţi vor avea grijă să nu includă în proiect nimic
din ceea ce ar necesita utilizarea de proceduri structurale periculoase sau a altor
proceduri sau a materialelor periculoase pentru securitate şi sănătate sau, care ar putea
fi evitate prin modificări de proiectare sau prin materiale de substituţie.
Experţii care proiectează construcţii, structuri sau alte lucrări de construcţie vor trebui
să ia în considerare problemele de securitate asociate acţiunilor de întreţinere ulterioare
acolo unde acestea ar putea implica pericole speciale.
În acest caz se vor lua măsuri încă din faza de proiectare astfel încât lucrările de
întreţinere să poată fi efectuate cu risc minim.

Obligaţii generale ale beneficiarilor

Beneficiarii vor avea următoarele obligaţii:
a) să coordoneze sau să desemneze o persoană competentă pentru coordonarea tuturor

activităţilor privind securitatea şi sănătatea în cadrul lucrărilor de construcţie;
b) să informeze pe toţi coordonatorii cu privire la lucrările cu riscuri speciale pentru

sănătate şi securitate, pe care clienţii le cunosc sau ar trebui să le cunoască;
c) să solicite persoanelor care înaintează oferte să includă în acestea costul măsurilor

de securitate şi sănătate pe durata procesului de construcţie.

La stabilirea calendarului de lucrări, atât pentru etapele intermediare cât şi pentru
realizarea integrală a lucrării, beneficiarii vor ţine cont de cerinţele de securitate şi
sănătate pe durata procesului de construcţie.



2. DIRECTIVELE EUROPENE

2.1 Contracte de lucrări publice în Europa7 

Este interesant de menţionat faptul că Articolul 22a al Directivei Consiliului din 18 iulie 1989 care
amendează Directiva 71/305/CEE privind coordonarea procedurilor de acordare a contractelor de
lucrări publice prevede faptul că:

2.2 Directiva Europeană privind produsele de construcţie (89/106/EEC)8

Scopul principal al acestei Directive îl reprezintă stabilirea unor condiţii legale, tehnice, de
reglementare şi administrative necesare pentru libera circulaţie a produselor de construcţie în cadrul
Statelor Membre.

________________________
(7) Directiva Consiliului din 18 iulie 1989 care amendează Directiva 71/305/CEE privind coordonarea procedurilor de acordare a contractelor de

lucrări publice
(8) Directiva Consiliului din 21 Decembrie 1988 privind transpunerea legislaţiei, reglementărilor ţi prevederilor administrative ale Statelor Membre

referitoare la produsele de construcţie
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• Autoritatea de contractare poate stabili prin caietele de sarcini, sau poate fi obligată de un
Stat Membru să facă astfel, autoritatea sau autorităţile de la care firma ofertantă poate
obţine informaţiile corespunzătoare privind obligaţiile referitoare la prevederile de protecţie
şi a condiţiilor de muncă care sunt în vigoare în cadrul Statului Membru, regiunii sau
localităţii în care urmează să fie executate lucrările şi care se vor aplica lucrărilor realizate
pe şantier pe durata executării contractului.

• Autoritatea de contractare care furnizează informaţiile la care se face referire în paragraful
1 va solicita firmei ofertante sau celor care participă la procedura de contractare să indice
faptul că au ţinut cont, atunci când au întocmit oferta, de obligaţiile referitoare la
prevederile de protecţie şi de condiţiile de muncă ce sunt în vigoare la locul în care urmează
să fie executate lucrările. Aceasta nu va reprezenta un obstacol în calea aplicării
prevederilor Articolului 29(5) privind examinarea ofertelor necorespunzătoare."

În înţelesul Directivei, un “produs de construcţie” este:
• orice produs care este fabricat şi pus pe piaţă pentru a fi încorporat în mod permanent într-o

clădire sau o lucrare de construcţie. 
• orice produs care influenţează una sau mai multe din cele şase cerinţe esenţiale care se aplică

structurii în care se încorporează produsul.

Cele şase cerinţe esenţiale pe care trebuie să le respecte produsele de construcţie sunt următoarele: 
(1) rezistenţă mecanică şi stabilitate;
(2) siguranţă în caz de incendiu;
(3) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
(4) securitate în utilizare;
(5) protecţie împotriva zgomotului;
(6) economie de energie şi izolaţie termică.

Unde găsim mai mult de 6 expresii care reprezintă o preocupare pentru coordonatori: securitate,
mediu înconjurător, incendiu, zgomot, igienă, utilizare, stabilitate …!



2.3 Directiva cadru9 şi Directivele specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă

Obiectivul politicii comunitare constă în stabilirea unui nucleu solid de cerinţe esenţiale minimale
pentru protecţia securităţii şi sănătăţii în muncă prin adoptarea Directivelor care cuprind un număr
maxim de lucrători expuşi riscurilor.

Principiile generale ale Directivei cadru

a) “Angajatorul este răspunzător pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor săi”

Angajatorul trebuie, prin urmare, să ia toate măsurile practice necesare pentru protecţia securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor, pe baza următoarelor principii:

1. evitarea riscurilor;
2. evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
3. combaterea riscurilor la sursă;
4. adaptarea la progresul tehnic  şi la metodele moderne de producţie;
5. în general, înlocuirea materialelor periculoase cu cele nepericuloase sau mai puţin

periculoase;
6. includerea acţiunilor de  prevenire a riscurilor în organizarea muncii şi în condiţiile de

muncă;
7. adaptarea muncii la fiecare individ;
8. acordarea de prioritate măsurilor colective de protecţie faţă de măsurile individuale de

protecţie;
9. acordarea de instrucţiuni corespunzătoare pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
10. monitorizarea, sau desemnarea unei persoane care să monitorizeze implementarea

acestor măsuri;
11. organizarea unui serviciu de prevenire în cadrul societăţii;
12. păstrarea evidenţelor privind accidentele de muncă care au cauzat incapacitate de muncă

lucrătorilor;
13. în mod suplimentar:

• informarea lucrătorilor10 cu privire la riscuri şi la măsurile de prevenire adoptate;
• consultarea lucrătorilor privind prevenirea şi implicarea lor în implementarea acesteia
• instruirea11 lucrătorilor implicaţi.

b) Fiecare lucrător trebuie să fie instruit în mod corespunzător privind aspectele de
securitate şi sănătate, adecvate naturii postului său de lucru sau ocupaţiei sale

Instruirea de acest fel va avea loc:
• în momentul angajării
• în cazul unui transfer sau schimbare a ocupaţiei
• în cazul  unei schimbări a echipamentului de lucru
• în cazul introducerii oricărei noi tehnologii.

Instruirea va fi adaptată pentru a ţine cont de riscurile noi sau modificate şi va fi repetată în mod
periodic.

___________________________
(9) Directiva Consiliului 89/391EEC din 12 iunie 1989 privind introducerea măsurilor de încurajare a îmbunătăţirilor în domeniul securităţii şi

sănătăţii în muncă a lucrătorilor
(10) şi reprezentanţii acestora, atunci când aceştia există
(11) pe durata programului de lucru
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Instruirea trebuie:
• să fie oferită în mod gratuit pentru lucrători şi reprezentanţii acestora,
• să aibă loc în timpul programului de lucru, fie în interiorul sau în afara întreprinderii (conform

cu practica naţională).

c) Această instruire trebuie, de asemenea, să fie oferită lucrătorilor întreprinderilor “din
exterior”, care desfăşoară activităţi în cadrul întreprinderii 

Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că:

• angajatorii externi primesc informaţiile adecvate pentru a fi siguri de faptul că lucrătorii lor
(“lucrători externi”) sunt informaţi cu privire la riscurile implicate de activitatea întreprinderii
şi la măsurile de prevenire adoptate pentru fiecare post de lucru sau ocupaţie,

• angajatorul trebuie să se asigure că angajatorii externi au urmat cu adevărat perioada de
instruire corespunzătoare.

d) Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor12

Fiecare lucrător are obligaţia să respecte instrucţiunile angajatorului, în conformitate cu informaţiile
şi instruirea oferite şi să aibă grijă de propria sa securitate şi sănătate precum şi de cea a colegilor săi.

Lucrătorii au dreptul să facă apel la autoritatea competentă, dacă ei consideră că măsurile luate şi
mijloacele utilizate de angajator nu sunt suficiente pentru garantarea securităţii şi sănătăţii lor în
muncă.

Lucrătorii trebuie:
1. să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele şi echipamentele puse la dispoziţia

lor;
2. să folosească în mod corect echipamentul individual de protecţie;
3. să nu îndepărteze de la locul lor dispozitivele de protecţie montate pe maşini şi instalaţii şi să

utilizeze aceste dispozitive în mod corect;
4. să informeze imediat pe angajator şi/sau pe lucrătorii responsabili cu privire la orice situaţie de

la locul de muncă care prezintă un pericol imediat asupra securităţii şi sănătăţii precum şi la
orice defecţiune în sistemele de protecţie;

5. să colaboreze la orice sarcini impuse de reglementările de securitate şi să acorde sprijinul
necesar angajatorului pentru asigurarea unui mediu de muncă şi unor condiţii de muncă fără
riscuri pentru securitate şi sănătate.

Directivele specifice

Obiectivul fiecărei Directive specifice constă în definirea măsurilor de implementare a Directivei
cadru în special în următoarele domenii:

• locurile de muncă,
• utilizarea echipamentului de muncă,
• utilizarea echipamentului individual de protecţie,
• ecranele de vizualizare,

______________________
(12) şi reprezentanţii acestora, atunci când aceştia există

11



• sarcinile grele,
• şantierele temporare sau mobile,
• asigurarea semnalizării riscurilor la locul de muncă,
• expunerea la agenţi biologici,
• expunerea la agenţi cancerigeni …

2.4 Directiva privind şantierele de construcţie: aplicarea principiilor generale de prevenire şi
protecţie în cadrul sectorului de construcţii din Europa

LA ETAPA DE PLANIFICARE A MUNCII

În momentul în care opţiunile arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice sunt efectuate şi atunci când
sunt estimate termenele limită, coordonatorul trebuie să permită asigurarea faptului că
supraveghetorul proiectului sau, când este cazul, clientul, adoptă următoarele principii generale de
prevenire:

1) evitarea riscurilor,
2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate,
3) combaterea riscurilor la sursă,
4) adaptarea muncii la individ (ergonomie), prim îmbunătăţirea proiectului, organizării, precum şi

a metodelor de lucru şi de producţie,
5) realizarea acestor obiective ţinând cont de stadiul progresului tehnic,
6) în general, înlocuirea materialelor periculoase cu cele nepericuloase sau mai puţin periculoase,
7) dezvoltarea unei politici generale coerente de prevenire, care să cuprindă producţia,

organizarea, condiţiile de muncă şi dialogul social,
8) acordarea de prioritate măsurilor colective de protecţie faţă de măsurile individuale de protecţie

şi utilizarea măsurilor individuale de protecţie numai atunci când nici o altă soluţie nu este
posibilă,

9) asigurarea faptului că toţi contractorii şi persoanele independente sunt informate complet şi au
primit instrucţiunile necesare în scopul protejării securităţii şi sănătăţii tuturor celor care vor fi
implicaţi în executarea lucrărilor.

LA ETAPA DE EXECUTARE A LUCRĂRII

Pe şantier coordonatorul asigură implementarea de către contractori şi persoane independente a
principiilor generale de prevenire a riscurilor profesionale cu privire la:

1) termenele limită ţi organizare 
2) ordinea, circulaţia ţi depozitarea pe ţantier 
3) condiţiile de manipulare a materialelor pe ţantier
4) mediul de muncă
5) planurile de securitate ţi sănătate
6) Dosarul Adaptat Caracteristicilor Proiectului (FAP)
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ATENŢIE !
În conformitate cu prevederile Directivei, contractorii individuali şi persoanele

independente au aceleaşi obligaţii ca şi angajatorii şi lucrătorii atunci când este vorba
despre activitatea profesională efectuată de ei pe şantier: ei trebuie să respecte regulile

de securitate, să folosească echipamentul adecvat, să acorde prioritate protecţiei
colective, etc.



III. CĂI ŞI MIJLOACE: 
Dialogul social dintre EFBWW şi FIEC

În anul 1992, atunci când Directiva 92/57/EEC privind şantierele de construcţie temporare şi mobile
abia apăruse, Comisia Europeană, FIEC, FETTB şi partenerii sociali din industria construcţiilor,
împreună cu experţii în prevenire din diferite medii industriale, au convenit să coordoneze activităţile
lor la nivel European. Grupurile de lucru astfel înfiinţate au organizat trei seminarii, primul cu privire
la instruirea profesională în materie de securitate şi sănătate, al doilea privind alegerea şi aplicarea
instrumentelor furnizate de Directiva privind securitatea şi sănătatea în cadrul şantierelor de
construcţie temporare sau mobile, iar al treilea privind evaluarea riscurilor şi evaluarea proiectelor
pilot de instruire şi de scheme de şantier.

1. Liniile de forţă de la Pont Royal

Aceste "Cinci Linii Directoare" au servit drept fundament pentru stabilirea unei politici
coordonatoare de instruire în mai multe State Membre. Obiectivele pedagogice au fost definite în
comun, iar cursurile de instruire pilot la nivel European pentru coordonatorii de “proiect şi de
execuţie” au fost organizate pe bază de parteneriat (cu schimb de instructori, cursuri şi metode
pedagogice) între universităţile din Barcelona, Liege, Lisabona, Milano şi Franţa.

Echivalarea diplomelor şi competenţelor

Începând din octombrie 1994, cursurile pentru coordonatorii în materie de sănătate şi securitate pe
şantierele de construcţie temporare sau mobile, cu durata cuprinsă între 80 şi 150 ore, au fost
organizate în parteneriat la nivel european. Instruirea şi conţinutul cursurilor sunt identice în Spania,
Italia, Marele Ducat al Luxemburgului şi Portugalia şi au drept scop echivalarea diplomelor şi
competenţelor.
Certificarea europeană în acest domeniu urmează să fie implementată. Coordonată de Asociaţia
Profesională a Arhitecţilor Tehnici din Barcelona, reţeaua europeană FOCUS (vezi punctual 4),
organism European pentru acreditarea instruirii şi certificarea aptitudinilor profesionale în materie de
sănătate şi securitate, reuneşte organismele europene care, pentru mai mulţi ani, au format un
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PRIMUL SEMINAR EUROPEAN PRIVIND ŞANTIERELE DE
CONSTRUCŢIE TEMPORARE ŞI MOBILE DE LA PONT ROYAL ÎN

FRANŢA (22-23 noiembrie 1993)

Studiul privind necesităţile de instruire asupra prevenirii riscurilor şi întocmirea unui
program comun de Instruire la nivel european

Primul seminar a avut loc la Pont Royal între 22 şi 23 noiembrie 1993. În cadrul seminarului s-au
identificat cele “cinci linii directoare de la Pont Royal" cu privire la principiile de bază ale
educaţiei şi instruirii pentru clienţi, supraveghetori de proiect, coordonatori de proiect şi de şantier,
angajatori, persoane independente, lucrători şi experţi în securitate şi sănătate pe şantier.



parteneriat al coordonatorilor din cadrul sectorului ”proiectelor şi şantierelor de construcţie
temporare şi mobile”. 

2. Priorităţile de la Bolzano

a) PLANURILE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE

Planurile de securitate îşi au originea în directiva 92/57/EEC. Această directivă menţionează în
articolul 5 aspecte referitoare la “Etapa de pregătire a lucrării: sarcinile coordonatorilor”:

“Coordonatorul(ii) în materie de securitate şi sănătate pe durata etapei de pregătire a lucrării
desemnat(ţi) în conformitate cu Articolul 3 paragraful (1):
(b) vor întocmi, sau vor determina întocmirea planului de securitate şi sănătate care stabileşte
regulile aplicabile şantierului de construcţie respectiv, ţinând cont, când este cazul, de
activităţile industriale care se desfăşoară în cadrul şantierului; acest plan trebuie să includă, de
asemenea, măsuri specifice referitoare la activitatea care se află sub incidenţa uneia sau mai
multor categorii din Anexa II;”

În această anexă veţi găsi o listă neexhaustivă a activităţilor care implică riscuri specifice pentru
securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

b) DOSARUL ADAPTAT CARACTERISITICILOR LUCRĂRII

Dosarul adaptat caracteristicilor proiectului îşi are originea în directiva 92/57/CEE al cărei articol 5
se referă la "Etapa de pregătire a lucrării: sarcinile coordonatorilor":

“Coordonatorul(ii) în materie de securitate şi sănătate pe durata etapei de pregătire a lucrării
desemnat(ţi) în conformitate cu Articolul 3 paragraful (1):
(c) vor pregăti un dosar adaptat caracteristicilor lucrării care conţin informaţii relevante privind
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AL 2-lea SEMINAR EUROPEAN PRIVIND ŞANTIERELE DE
CONSTRUCŢIE TEMPORARE SAU MOBILE DE LA BOLZANO, ITALIA

(17 şi 18 noiembrie 1994)

Alegerea şi utilizarea instrumentelor comune de prevenire
În perioada 17 - 18 noiembrie 1994, a avut loc la Bolzano al 2-lea Seminar European privind
securitatea şi sănătatea.
Partenerii sociali europeni din sectorul construcţiilor împreună cu numeroşi experţi în instruire şi
institute de instruire au stabilit “priorităţile de la Bolzano”: un proiect de metodologie pentru
evaluarea şi prevenirea pericolelor profesionale, pe baza “planurilor de securitate şi sănătate” şi a
“Dosarelor Adaptate la Caracteristicile Lucrării”.

INSTRUMENTELE DE COORDONARE EUROPENE



aspectele de securitate şi sănătate care să fie luate în consideraţie pe durata oricăror lucrări
ulterioare.”

Problemele transfrontaliere curente afectează întreprinderile mici şi mijlocii (persoanele
independente, arhitecţii, coordonatorii şi întreprinderile artizanale) care sunt obligate să întocmească
diferite dosare adaptate caracteristicilor lucrării şi Planuri de Securitate în funcţie de situaţia
geografică a şantierului de construcţie.

Practicile de evaluare a riscurilor, Planurile de Securitate şi Dosarul Adaptat la caracteristicile lucrării
vor fi analizate mai în detaliu în cadrul fişelor informative operaţionale de prevenire incluse în acest
document, care au drept scop reunirea şi armonizarea experienţelor coordonatorilor şi a partenerilor
sociali implicaţi în implementarea coordonării.

3. Implementarea de la Lisabona

a) OBSERVAŢII STRATEGICE ŞI METODE DE INSTRUIRE ÎN SECTORUL

CONSTRUCŢIILOR

Există diferite stadii de dezvoltare ale instruirii în materie de sănătate, igienă şi securitate în cadrul
ţărilor reprezentate la seminar:

• sistemele diferite de instruire conduc la abordări pedagogice şi conţinut al instruirii diferite.

• Integrarea şi prevenirea riscurilor profesionale în cadrul sistemelor de instruire iniţiale,
integrarea în sistemele educaţionale şi de instruire este inexistentă în numeroase ţări ale UE.

• Aceste principii trebuie însoţite de un program de monitorizare concertat. Astfel, lucrătorii
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AL 3-lea SEMINAR EUROPEAN PRIVIND ŞANTIERELE DE
CONSTRUCŢIE TEMPORARE SAU MOBILE DE LA ESTORIL,

PORTUGALIA (10 - 11 octombrie 1996)

Strategia europeană privind instruirea şi metodologia de evaluare a riscurilor din cadrul
“şantierului” şi de “utilizare a lucrării”
În perioada 10 - 11 octombrie 1996, la Lisabona, a avut loc o continuare a seminarilor de la Pont
Royal şi Bolzano dedicate evaluării diferitelor scheme pilot care s-au desfăşurat în Belgia, Spania,
Italia, Luxemburg şi, în special, şantierul pilot de la Expoziţia Universală de la Lisabona. Acest
seminar a determinat “Aplicaţiile de la Lisabona”, strategiile de instruire în domeniul securităţii şi
sănătăţii şi metodologiile de evaluare a riscurilor în lumina prevederilor Directivei 92/57/EEC
privind sănătatea şi securitatea pe şantierele de construcţie temporare sau mobile.



actuali, directorii de proiect, proiectanţii şi alţi factori implicaţi în procesul de construcţie
prezintă lipsurile lor profesionale care au repercusiuni asupra comportamentului şi deciziilor
diferitelor persoane şi organisme implicate, după cum s-a constatat deja la Pont Royal.

1. Experienţa în domeniul instruirii a coordonatorilor (Franţa, Spania, Belgia, Italia,
Luxemburg şi Portugalia), care au punctele lor puternice şi punctele lor slabe,
reprezintă un reper pentru crearea structurilor de instruire atât la nivel comunitar cât şi
la nivel naţional. Rezultatele acestor proiecte vor trebui evaluate în profunzime.

2. Va fi, de asemenea, interesantă evaluarea pe scară largă a schemelor pilot prezentate la
seminar, în perspectivele lărgirii spectrului de instruire în diferitele ţări ale UE.

3. În mod similar, în diferite ţări există reglementări care menţionează rolul, competenţele
şi statutul coordonatorilor, precum şi o ierarhie care trebuie luată în considerare. S-ar
putea dovedi necesar pentru instruire să se ocupe de responsabilitatea comună sau
responsabilizarea comună a celor implicaţi,  coordonatorul având rolul decisiv în
dezvoltarea dialogului între factorii implicaţi în acest sector.

4. O instruire concertată a coordonatorilor şi instructorilor este considerată ca fiind o
prioritate.

5. Se propune înfiinţarea unui grup de lucru trans-naţional în colaborare cu Asociaţia
Internaţională de Securitate Socială (atât Comitetul de Educaţie şi Instruire cât şi
Comitetul Sectorului de Construcţii), având următoarele obiective:

• să proiecteze module comune de instruire pentru diferiţii actori identificaţi la Pont Royal,
scopul fiind dezvoltarea unui proces de certificare a competenţei care să permită libera
circulaţie a lucrătorilor şi serviciilor 

• să dinamizeze rolul organizaţiilor de instruire, în special a universităţilor şi a asociaţiilor
universitate/întreprinderi, fără afectarea practicilor naţionale din Statele Membre

• înfiinţarea unor “carduri de competenţă” în domeniul sănătăţii şi securităţii din sectorul
construcţiilor.
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Propunere de standardizare a instruirii pe baza experienţei obţinute în
cadrul dialogului social:

Observaţii: A. Standardizarea trebuie să cuprindă nu numai durata dar şi conţinutul. 
B. Ţările trebuie să aibă libertatea de a-ţi stabili nivelele de competenţă.

Punctul important este standardizarea instruirii de bază.
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Instruire practică
+ Instruire continuă

Reţea europeană
de informare
(Baze de date, etc.)



b) OBSERVAŢII STRATEGICE PRIVIND MANAGEMENTUL ŞI EVALUAREA RISCURILOR:

Primul seminar a studiat mai multe scheme pilot cu privire la evaluarea riscurilor, efectuate în anumite ţări ale
Uniunii Europene, în special la Bolzano (târgul industrial) şi în Portugalia (expoziţia universală din 1998).
Principal obiectiv al unei evaluări şi al unei gestionări sistematice a riscurilor este de a permite beneficiarilor,
arhitecţilor, managerilor de proiect, angajatorilor, lucrătorilor independenţi, lucrătorilor salariaţi şi
coordonatorilor să ia măsurile corespunzătoare în scopul asigurării securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor
din cadrul unui şantier.

Rezultatele dezbaterilor, care includ un grad ridicat al implicării publicului, sunt prezentate în detaliu în
continuare:

1. Un acord privind metodele de lucru prezentate pentru evaluarea riscurilor şi managementul riscurilor,
după cum este inclus în raportul direcţiei generale V a Comisei Europene.

2. Un acord privind metodologia de evaluare şi de management al riscurilor în diferite etape ale proiectului
şi privind şantierul de construcţie şi utilizarea care va fi dată lucrării. Etapele studiate:

Etapa de proiectare;
Etapa de încredinţare a contractului;
Etapa de executare a lucrărilor;
Etapa de utilizare a lucrării.

3. Un acord privind utilizarea unei liste de control pentru evaluarea posturilor de lucru şi evaluarea
şantierului de construcţie ca mijloc de îndrumare pentru stabilirea unei abordări sistematice a evaluării
riscurilor.

4. Un acord privind abordarea evaluării şi managementului riscurilor în conformitate cu modelul prevăzut
în tabelele din anexa 2 a directivei privind şantierele de construcţie. Grupul de lucru consideră că este
importantă dezvoltarea acestei abordări în cadrul schemelor pilot în scopul evaluării îmbunătăţirilor
aduse condiţiilor de lucru pe şantierele de construcţie şi în cadrul lucrărilor de întreţinere ulterioare.
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4. Proiectul FOCUS privind acreditarea europeană pentru
instruirea coordonatorilor

Investigaţia Focus 

În conformitate cu punctele de la 1 la 5 din "Observaţii strategice şi metode de instruire în sectorul
construcţiilor"care a avut loc la Lisabona, parteneriatul "Focus" a realizat prima etapă a acestei
investigaţii de opinii în Belgia, Italia şi Spania.

Obiectivele investigaţiei:
• cunoaşterea necesităţilor de instruire a tuturor factorilor implicaţi în sectorul construcţiilor,

• obţinerea informaţiilor cu privire la diferite sisteme şi mijloace de instruire utilizate în sectorul
construcţiilor din Europa.

Rezultatele complete ale investigaţiilor focus sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.apabcn.es/focus/

Experţii reuniţi la seminarul organizat de AISS "Comitetul pentru Educaţie şi Instruire" la Mainz
(02/07/1999) au făcut următoarele propuneri cu privire la profilul coordonatorilor:

• ca cerinţă minimă: studii postliceale în domeniul construcţiilor şi lucrărilor publice precum şi
experienţă profesională de cel puţin doi ani,

• un test de evaluare referitor la motivaţia solicitanţilor la momentul înregistrării,

• o perioadă de instruire cuprinsă între 120 şi 150 ore cuprinzând 12 domenii definite în cadrul
investigaţiei Focus,

• verificarea cunoştinţelor şi efectuarea unui document coordonator la finalizarea studiilor,

• întâlniri periodice pentru actualizarea cunoştinţelor, făcând distincţie între reluarea instruirii şi
instruirea avansată.
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Proiectul FOCUS 
(Instruire şi calificare europeană în materie de securitate în sectorul construcţiilor)

Acesta este un proiect finanţat în comun de Comisia Europeană în cadrul programului Leonardo da
Vinci 97, şi a cărui coordonare este asigurată de CAATB (Asociaţia desenatorilor şi arhitecţilor din
Barcelona).
Belgia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Suedia şi Marea Britanie au
luat parte la proiect prin intermediul Consiliului European al Experţilor în Construcţii (ECBP).
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