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Managementul zgomotului în construcþii
Expunerea la zgomote puternice, la locul de
muncã, poate cauza vãtãmãri ireversibile ale
auzului ºi accidente de muncã, putând toto-
datã sã se constituie într-un factor care con-
tribuie la apariþia altor probleme de sãnãtate.
Prezenta fiºã informativã reprezintã o intro-
ducere în problematica managementului
zgomotului în construcþii, atât înainte cât ºi în
cursul lucrului pe ºantier.

Zgomotul în construcþii

În domeniul construcþiilor existã multe activitãþi care presupun lu-
crul în condiþii de zgomot. În acest sens, lucrãtorii pot fi expuºi nu
numai zgomotului produs de propria activitate, ci ºi zgomotului
ambiental, sau de fond, provenind de la alte activitãþi din ºantier.
Câteva din cele mai importante surse de zgomot în construcþii
sunt:

uneltele cu impact (cum sunt perforatoarele de beton);
utilizarea explozibililor (cum sunt detonarea încãrcãturilor
explozive sau uneltele cu cartuº exploziv);
echipamentele acþionate pneumatic;
motoarele cu ardere internã.

Managementul zgomotului - înainte de  începerea
lucrului în ºantier

Planificaþi-vã mãsurile de combatere a zgomotului în urmãtoarele
faze:

proiectare   -  eliminaþi sau minimizaþi activitãþile care genereazã
zgomot;
organizare - planificaþi modul de gestionare a ºantierului ºi de
þinere sub control a riscurilor;
contractare -  asiguraþi respectarea cerinþelor legale de cãtre
contractanþi;
construcþie -  evaluaþi riscurile, eliminaþi-le sau þineþi-le sub
control, ºi revizuiþi evaluarea.

Înainte de începerea lucrului în ºantier:

implementaþi o politicã de procurare (cumpãrare sau închiriere) a
utilajelor ºi echipamentelor tehnice care sã þinã seama de cerinþa
emisiei reduse de zgomot;
stabiliþi, în cadrul caietelor de sarcini, cerinþele privind nivelul
zgomotului (respectând, ca un minim de cerinþe, pe cele care
decurg din legislaþia naþionalã);
planificaþi procesul de muncã astfel încât expunerea lucrãtorilor la
zgomot sã fie minimizatã;
implementaþi un program de combatere a acþiunii zgomotului (de
exemplu, prin planificare, instruire, organizare de ºantier,
configurare a ºantierului, activitãþi de întreþinere).

Directivele stabilesc standardele minimale privind securitatea ºi
sãnãtatea în muncã. Este indicat sã consultaþi autoritatea de
control din þara Dvs., întrucât legislaþia naþionalã poate impune
standarde mai ridicate în aceastã privinþã. Elemente relevante se
pot regãsi ºi în alte directive (1). De asemenea, existã ºi standarde
armonizate (de exemplu, cele privind mãsurarea emisiilor de
zgomot).

Managementul zgomotului pe ºantier

Odatã cu începerea lucrului pe ºantier, managementul zgomotului
trebuie sã capete un caracter activ. Acesta poate fi privit ca un pro-
ces în patru faze:

Evaluarea - riscurile legate de zgomot trebuie evaluate de o
persoanã competentã.
Eliminarea - îndepãrtarea surselor de zgomot din ºantier.
Combaterea - adoptarea de mãsuri pentru prevenirea expunerii,
în condiþiile în care purtarea echipamentului individual de
protecþie trebuie sã constituie o ultimã soluþie. 
Revizuirea - verificarea, pentru a se constata dacã s-au produs
anumite schimbãri în muncã, care trebuie urmate de adoptarea
în consecinþã a unor amendamente în cadrul evaluãrii ºi al
mãsurilor de combatere.

Evaluarea

Expunerea lucrãtorilor la zgomot trebuie evaluatã, punându-se ac-
cent pe urmãtoarele aspecte:

lucrãtorii ºi expunerea acestora, incluzând:
nivelul, tipul ºi durata expunerii, inclusiv orice expunere la
zgomot cu caracter de impuls sau de impact, precum ºi
eventualitatea apartenenþei lucrãtorului la un grup de risc
particular;
acolo unde acest lucru este posibil, efectele asupra sãnãtãþii ºi
securitãþii lucrãtorilor rezultând din interacþiunea dintre
zgomot ºi vibraþii, precum ºi dintre zgomot ºi substanþe
ototoxice (substanþe care pot vãtãma urechea) utilizate în
scopuri profesionale;
riscurile pentru securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor rezultând
din punerea acestora în situaþia de a nu putea percepe
semnalele acustice de avertizare sau de alarmare;
prelungirea expunerii la zgomot peste programul normal de
lucru, pentru care rãspunderea revine angajatorului;

cunoºtinþe ºi informaþii tehnice, incluzând:
informaþiile privind emisia de zgomot, puse la dispoziþie de
producãtorii echipamentelor tehnice;
existenþa unor echipamente alternative, astfel proiectate
încât sã reducã emisia de zgomot;
informaþii relevante privind controlul medical;
disponibilitatea unor dispozitive adecvate pentru protecþia
auzului.

Eliminarea zgomotului

Producerea zgomotului trebuie eliminatã, oriunde este posibil.
Aceasta se poate obþine prin schimbarea metodei de construcþie
sau de lucru. Acolo unde acest lucru nu este posibil, zgomotul va
trebui combãtut.

Combatere

Protecþia lucrãtorilor faþã de zgomot, prin utilizarea unor mãsuri
tehnico-organizatorice, presupune trei paºi:

combaterea zgomotului la sursã;
mãsuri colective, incluzând organizarea muncii;
mijloace individuale de protecþie a auzului.

Legislaþie relevantã
Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989  privind
punerea în aplicare de mãsuri pentru promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii lucrãtorilor la locul de muncã 
Directiva 2003/10/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului
din 6 februarie 2003  privind cerinþele minime de securitate ºi
sãnãtate în legãturã cu riscurile generate de agenþi fizici
(zgomot)
Directiva Consiliului 89/656/EEC din 30 noiembrie 1989
privind cerinþele minime de securitate ºi sãnãtate pentru
utilizarea de cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de
protecþie la locul de muncã.
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(1) De exemplu, Directiva 98/37/EC a Parlamentului European ºi a Consiliului din 22 iunie 1998 privind  armonizarea prevederilor  legislative din Statele
Membre, referitoare la maºini.
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Combaterea zgomotului la sursã

Aceste mãsuri de combatere includ:

utilizarea unui utilaj care emite mai puþin zgomot;
evitarea impactului metalului pe metal;
atenuarea zgomotului sau izolarea componentelor care vibreazã;
amplasarea de atenuatoare de zgomot;
efectuarea întreþinerii preventive: pe mãsurã ce piesele
componente se uzeazã, nivelul de zgomot poate creºte.

Mãsuri colective de combatere a zgomotului

În plus faþã de paºii descriºi anterior, pot fi întreprinse diverse acþi-
uni pentru reducerea expunerii la zgomot a tuturor persoanelor
susceptibile de o asemenea expunere. Pe ºantierele unde sunt
prezenþi mai mulþi contractanþi, este esenþial ca aceºtia sã menþinã
permanent legãtura dintre ei. Mãsurile colective includ:

izolarea procedurilor care implicã emisie de zgomot ºi
restricþionarea accesului în zonele zgomotoase;
atenuarea propagãrii zgomotului aerian, prin utilizarea de incinte
ºi ecrane fonoizolante;
utilizarea de materiale fonoabsorbante, pentru reducerea
sunetelor reflectate;
combaterea zgomotului ºi a vibraþiilor care se propagã prin sol,
prin utilizarea unor mãsuri de amortizare (dale flotante) ;
organizarea lucrului în aºa fel încât timpul petrecut în zonele
zgomotoase sã fie limitat;
planificarea activitãþilor producãtoare de zgomot, astfel încât
desfãºurarea acestora sã afecteze  un numãr cât mai mic de
lucrãtori;
implementarea unor programe de lucru prin care se þine sub
control expunerea la zgomot.

Mijloace individuale de protecþie a auzului

Mijloacele individuale de protecþie a auzului trebuie utilizate ca ul-
timã soluþie. Atunci când sunt utilizate, trebuie respectate urmã-
toarele principii:

antifoanele trebuie purtate efectiv, iar utilizarea acestora trebuie
impusã ºi urmãritã;
antifoanele trebuie sã fie adecvate atât genului de activitate, cât
ºi tipului ºi nivelului de zgomot, ºi sã fie compatibile cu restul
echipamentului de protecþie;

lucrãtorilor trebuie sã li se asigure posibilitatea de a alege, dintre
diferite antifoane corespunzãtoare,  pe cel mai confortabil;
trebuie asiguratã instruirea  privind modul de utilizare, pãstrare ºi
întreþinere a  antifoanelor.

Revizuire

Pe ºantierele de construcþii, specificul muncii se schimbã în mod
frecvent. Revedeþi adesea evaluarea riscurilor ºi aduceþi, în mod
corespunzãtor, amendamente privind mãsurile pentru combaterea
zgomotului.

Instruire

Instruirea are un rol important în combaterea zgomotului. Perso-
nalul care trebuie sã beneficieze de instruire este format din:

cei care efectueazã evaluarea zgomotului;
cei care redacteazã cererile de oferte, pentru a se asigura cã
acþiunea de combatere a zgomotului este avutã în vedere de
contractanþi;
manageri, astfel încât aceºtia sã-ºi îndeplineascã sarcinile privind
controlul ºi þinerea evidenþelor;
lucrãtori,  care trebuie sã cunoascã cum ºi de ce trebuie sã
utilizeze echipamentul de lucru, precum ºi mãsurile de
combatere, în vederea minimizãrii expunerii la zgomot.

Instruirea trebuie sã aibã un caracter cât mai specific cu putinþã.
Lucrãtorii din industria construcþiilor sunt adesea policalificaþi,
utilizând multe unelte diferite. Ei trebuie sã ºtie cum sã minimizeze
expunerea lor la zgomotul provenit de la fiecare dintre acestea. O
atenþie specialã trebuie acordatã lucrãtorilor noi.

Control medical ºi monitorizare

Lucrãtorii au dreptul la control medical adecvat (2). Acolo unde con-
trolul medical include testarea audiometricã preventivã, existã anu-
mite cerinþe specifice privind pãstrarea evidenþelor medicale indi-
viduale ºi punerea informaþiilor la dispoziþia lucrãtorului.
Cunoºtinþele rezultate din procedura de control trebuie utilizate
pentru revizuirea  evaluãrii riscurilor ºi a mãsurilor de combatere. 

Alte informaþii

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

Implicaþi-i pe lucrãtori

Lucrãtorii de pe ºantier cunosc adesea problemele specifice
legate de zgomot, precum ºi posibilele soluþii. Angajaþii ºi
reprezentanþii acestora trebuie consultaþi atât în cadrul proce-
durii de evaluare, cât ºi al discuþiilor privind modul de imple-
mentare a mãsurilor de þinere sub control. 

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

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

(2) În circumstanþele specificate de legislaþia naþionalã, în contextul Directivei-cadru 89/391/EEC ºi Directivei 2003/10/EC privind zgomotul.




