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DATE GENERALE

PARTI CONTRACTANTE
BENEFICIAR:

VESTMOLDTRANSGAZ SRL

PROIECTANT

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
MEDIAS

Asocierea:
HABAU PPS Pipeline Systems
SRL
CONTRACTORTELPROD- COM SRL
EXECUTANT

DATE DE IDENTIFICARE
Republica Moldova
Chisinau, sec. Buiucani, str. Stefan cel
Mare si Sfant , Nr. 180
Romania, Medias, str. Unirii, Nr. 6
Tel. 0269/801028, Fax 0269/841839
HABAU PPS PIPELINE
SYSTEMS SRL
Romania, Ploiesti, Str. Sinaii, Nr. 3,Et 1
Cod Postal 100357; tel. 0244 595940
TELPROD- COM SRL
Republica Moldova, Chisinau, sec.
Buiucani, str. Alba Iulia, nr.113;
tel. 022317628

2. PREZENTARE GENERALA
Pe durata executiei proiectului transportul echipamentelor si al materialelor pe frontul de lucru,
transportul pamantului excavat si al deseurilor, transportul apei pentru probele de presiune
hidrostatica, trasnportul muncitorilor de la locurile de cazare in santier si retur, pot produce
intreruperea traficului local/ regional.
Aceste activitati reprezinta riscuri pentru sanatatea umana, proprietate si mediu, care trebuie
identificate si gestionate corespunzator de la inceput pentru a evita ca acestea sa aiba un impact
semnificativ.
Impactul negativ asupra comunitatii si mediului va avea inevitabil loc pe termen scurt (in timpul
fazei de constructie) din cauza traficului greu, in functie de semnificatia locatiei gospodariilor
raportat la drumurile care vor fi utilizate de catre Proiect si de frecventa cu care aceste drumuri vor
fi utilizate.
Impactul asteptat al traficului rutier sporit este urmatorul:
- Siguranta traficului pentru viata si sanatatea populatiei locale pe drumurile utilizate de catre
asezarile care traverseaza (sau trec prin apropierea) proiectului;
- Cresterea riscurilor incidentelor (accidentelor de circulatie);
- Posibila obstructionare a retelei de transport publice si satesti;
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- Accesibilitate si mobilitate (cresterea timpului de transport si mobilitate redusa pentru activitatile
locale si publicul general);
- Posibila deteriorare a infrastructurii rutiere;
- Pierderea permanenta a terenurilor cauzata de noile drumuri de acces pe santier sau de noile
Instalatii Supraterane /facilitati;
- Pierderea temporara a terenurilor cauzata de crearea unor drumuri de acces temporare la santier
sau IS;
- Emisii de CO2 si alte gaze de evacuare si praf in atmosfera;
- Emisii de zgomot;
- Cresterea consumului de resurse (combustibil si lubrifianti).

3. AMPLASAMENT
Amplasamentul lucrarilor de investitii proiectate in vederea executiei celor doua racorduri dintre
SRM Tohatin si CET Chisinau respectiv conducta existenta de distributie a mun. Chisinau sunt
identificate in cele 9 planuri de situatie: 1250/8 – 01 -01 ÷ 1250/8 – 01 - 09 Planuri situatie conducte
de distributie, ale proiectului tehnic 1250/ 2017.
In cadrul acestui amplsament se vor executa urmatoarele lucrari:
•
Montaj conducte de distributie intre SRM Tohatin si CET Chisinau, respectiv reteaua de
distributie din Chisinau, cu urmatoarele caracteristici tehnice:
• Racord SRM Tohatin – CET Chisinau:

•

•



Presiunea de proiectare

6,0 bar;



Diametrul nominal al tevii

Dn 600;



Materialul tevii

L360 NE – SR EN ISO 3183;



Lungime conducta

3450 m;

Racord SRM Tohatin - Sistem distributie mun. Chisinau:



Presiunea de proiectare

6,0 bar;



Diametrul nominal al tevii

Dn 600;



Materialul tevii

L360 NE – SR EN ISO 3183;



Lungime conducta

3300 m;

Montare fibra optica pe traseul conductelor de distributie intre SRM Tohatin si CET, respectiv
reteaua de distributie din Chisinau

Amplasamentul lucrarilor de investitii proiectate in vederea executiei racordurilor dintre SRM
Ghidighici - SRM Petricani si conducta existenta de distributie a mun. Chisinau sunt identificate in
planurile de situatie:
1250/5-01 - Plan situatie general
1250/5-02 - Plan situatie racord SRM Ghidighici – SRM Petricani
1250/5-03 - Plan situatie SRM Petricani – conducta distributie mun. Chisinau, ale proiectului
tehnic 1250/ 2017.
In cadrul acestui amplsament se vor executa urmatoarele lucrari:
•
Montaj conducta de racord intre SRM Ghidighici si SRM Petricani
•
Montare fibra optica pe traseul conductei
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•
Montaj conducta de racord intre SRM Petricani si conducta de distributie existenta a mun.
Chisinau, cu urmatoarele caracteristici tehnice:
• Racord SRM Ghidighici – SRM Petricani:

•



Presiunea de proiectare

16 bar;



Diametrul nominal al tevii

Dn 500/DN 400 mm;



Materialul tevii

L360NE – SR EN ISO 3183;



Lungime conducta

1580,00 m;

Racord SRM Petricani - Sistem distributie mun. Chisinau:



Presiunea de proiectare

6 bar;



Diametrul nominal al tevii

Dn 500 mm;



Materialul tevii

L360NE – SR EN ISO 3183;



Lungime conducta

28,00 m.

Din punctul de vedere al specialitatilor abordate, proiectul este structurat astfel:
lucrari de constructii si montaj pentru conductele de distributie gaze naturale;
instalatii electrice aferente conductelor de distributie gaze naturale (prize de potential cu
grupuri de anozi montate la tuburile de protectie, SPC etc.);
lucrari de constructii de complexitate mica aferente conductelor de distributie gaze naturale
(borne marcaj traseu conducta din teava sau beton).
4. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE
Scop
Scopul acestui plan este de a stabili cerintele minime (masuri de management si control, masuri de
atenuare si monitorizare) care trebuie respectate si implementate pe parcursul executiei proiectului
pentru a preveni si gestiona posibilele riscuri si impacturi asupra traficului, si anume, asupra
mobilitatii si sigurantei traficului in comunitatile invecinate, protejând astfel sanatatea oamenilor si
mediul.
Acest plan va acoperi atât impacturile previzionate, cât si pe cele accidentale asupra traficului, care
sunt induse de activitatile de constructie. In elaborarea planului s- a avut in vedere cerintele Evaluarii
Impactului Social si de Mediu, legislatiei Republicii Moldova, cerintele Beneficiarului, Creditorilor si
Standardelor Internationale (cum ar fi Cerintele de Performanta EBRD), legislatiei UE, bunei practici
internationale in constructii si avizelor de constructie specifice proiectului („Documentatia Sursa”).
Domeniu de aplicare
Planul acopera toate activitatile de constructie din intreaga faza de constructie a proiectului, care
pot rezulta in impacturi asupra traficului. Acesta se aplica in cazul intregului personal constuctorului
(antreprenori si subcontractori).
Abordarea de catre proiect a gestionarii traficului pe parcursul fazei de constructie, si anume, cu
Planul abordeaza posibilele riscuri si impacturi asupra mediului si comunitatilor adiacente, generate
de traficul indus de activitatile de constructie sau traficul greu care poate fi asociat cu activitatile
prealabile constructiei care includ urmatoarele:
 General: Conformitatea cu toate cerintele aplicabile (stabilite in cadrul „Documentatiei
Sursa”) in ceea ce priveste gestionarea traficului pentru a atenua impactul asupra conditiilor
actuale de trafic pe parcursul executarii lucrarilor de constructie;
 Reteaua de drumuri:

5
702.29.005_PD_0919_HM_13_RO_R_18

PLAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI
-





-

-

-


-


-

Identificarea si demarcarea tuturor drumurilor de acces (temporare si permanente,
existente si noi) care vor fi utilizate pentru accesul la banda de lucru la conducta si la
Instalatiile Supraterane: indiferent daca accesul va fi asigurat numai de pe drumurile
existente (nationale, judetene, comunale, de exploatare) sau daca drumuri noi trebuie
construite;
Furnizarea de detalii cu privire la orice drumuri noi (permanente sau temporare) ce urmeaza
a fi construite, cum ar fi locatia si trimiteri la caracteristicile tehnice;
Stabilirea sectoarelor de drum existent care trebuie consolidat (in cazul in care acestea nu
sunt adecvate pentru traficul suplimentar pe care il implica executarea proiectului);
Detalierea aranjamentelor pentru accesul de la santier la coridorul de lucru si incadrul
coridorului de lucru
Puncte sensibile principale de-a lungul rutelor de acces propuse:
Identificarea sectiunilor de drumuri care sunt mai apropiate de comunitati/zone rezidentiale
(posibil, cele mai sensibile zone) unde se asteapta ca traficul indus sa cauzeze intreruperi
mai semnificative (si, in general, tipurile de impact identificate mai sus);
Planificare: planificarea adecvata a rutelor principale de trafic pentru proiect (inclusiv
pentru incarcaturi agabaritice), având ca scop limitarea unor astfel de activitati astfel incât
sa se desfasoare doar pe timpul zilei si evitarea orelor de vârf, orelor de deschidere si
inchidere a scolilor etc. (pentru a minimaliza inconvenientele si accidentele).
Implementarea masurilor de management si atenuare:
Implementarea de masuri pentru a asigura siguranta permanenta a utilizatorilor de drumuri,
personalului din constructii si comunitatilor locale, inclusiv a pietonilor si ciclistilor, precum
si limite de viteza si metode de aplicare;
Implementarea unor masuri standard de buna practica pentru a minimiza intreruperile pe
parcursul constructiei unei infrastructuri de drumuri noi sau alterate (ex. momentul ales,
lucrul pe o banda de circulatie, signalistica, schimbari de ruta si anuntarea in avans a
schimbarilor de ruta, asigurarea unor alternative temporare de acces) si pe cele cauzate de
traficul determinat de proiect (circulatia vehiculelor de constructie si transportul
materialelor);
Implementarea de masuri pentru a atenua impactul asupra mediului cauzat de trafic;
Aspectele cheie ce urmeaza a fi abordate in cuprinsul planului includ:
 Accesul la zonele de constructie;
 Stabilirea traseului pentru traficul de santier;
 Prevenirea intârzierilor pentru utilizatorii drumurilor;
 Controlul si gestionarea temporara a traficului;
 Reducerea probabilitatii accidentelor rutiere si imbunatatirea sigurantei pentru
utilizatorii drumurilor si altii
 Prevenirea si remedierea degradarii drumurilor si spatiilor de parcare.
Formarea si constientizarea competentelor:
Identificarea cerintelor cheie de competenta si formare, inclusiv formarea competentelor
necesare pentru proiect cu privire la siguranta drumurilor si formarea in domeniul mediului,
precum si asigurarea unei astfel de formari;
Asigurarea unei formari adecvate de constientizare pentru intregul personal al
Antreprenorilor si subantreprenorilor cu privire la implementarea masurilor ce le apartin;
Angajamentul entitatilor interesate:
Definirea unui mecanism pentru mentinerea legaturii si colaborarea cu autoritatile (locale)
de gestionare a traficului (responsabile pentru reteaua de drumuri);
Furnizarea de informatii comunitatii si Autoritatilor relevante cu privire la programul de
executare a constructiilor pe anumite sectiuni de drumuri care se asteapta sa fie afectate
de lucrarile de constructie sau traficul indus de activitatile asociate proiectului, precum si cu
privire la masurile care vor fi implementate (in legatura cu Autoritatile) – inainte ca aceste
activitati sa aiba loc;
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- Mijloace de informare a comunitatii cu privire la riscurile cauzate de trafic.
 Inspectare, monitorizare, verificare si raportare:
- Elaborarea de proceduri adecvate de inspectare si verificare, care sa acopere toate
activitatile ce au legatura cu traficul de santier si care sunt asociate tipurilor de impact
asupra traficului mentionate mai sus (pentru a asigura eficienta masurilor implementate);
- Proces pentru a garanta ca posibilele accidente/incidente/reclamatii care sa implice
chestiuni referitoare la trafic sunt abordate si investigate, precum si raportate la timp;
- Elaborarea unor Planuri de Interventie adecvate in caz de accidente;
- Elaborarea si implementarea unui Plan de Monitorizare a Traficului adecvat, care sa
acopere in special posibilele zone extrem de sensibile (drumuri pe care se asteapta ca
traficul indus sa cauzeze mai multe intreruperi).
Planul va fi actualizat, ori de cate ori este necesar, atunci cand metoda de lucru este dezvoltata,
iar cerintele privind circulatia vehiculelor sunt identificate in detaliu.
Legislatie nationala si avize
Acest plan este elaborat si monitorizat in paralel cu urmatoarele politici, cerinte legale si de
reglementare si alte standarde relevante:
- Legislatia Republicii Moldova privind circulatia pe drumurile publice;
- Aviz de mediu;
- Politici si proceduri interne;
- Standarde si linii directoare internationale.
5. ROLURI SI RESPONSABILITATI
Antreprenorii vor prezenta Beneficiarului detalii referitoare la:
- Echipa desemnata drept responsabila pentru gestionarea traficului si activitatilor de
transport.
- Orice alte informatii relevante pentru masurile luate cu privire la trafic si transport.
Managerul responsabil pentru chestiuni legate de mediu atre urmatoarele responsabilitati:
- Asigura elaborarea Planului de circulatie pentru fiecare punct de lucru in cadrul santierului
pe care il va supune aprobarii beneficiarului
- Asigura mijloacele si resursele pentru implementarea masurilor de management si control,
masurilor de atenuare si masurilor de monitorizare, conform planului.
- Actualizeaza planul (daca si dupa cum se impune), atunci când metoda de constructie este
dezvoltata si cerintele de circulatie a vehiculelor sunt identificate in detaliu, precum si atunci
când informatii referitoare la rute si traficul generat de proiect devin disponibile.
- Coordoneaza si implementeaza toate activitatile asociate cu implementarea acestui plan si
se asigura ca toate activitatile de constructie – inclusiv toate activitatile subantreprenorilor
– sunt realizate conform cerintelor propriilor aprobate, sub supravegherea Beneficiarului.
- Numeste persoana/persoanele responsabila/responsabile pentru indeplinirea cerintelor
acestui Plan.
- Asigura coordonarea activitatilor echipei de pe santier si se asigura ca intregul personal
este constient de responsabilitatile ce ii revin.
- Asigura respectarea tuturor standardelor relevante pentru proiect, liniilor directoare
internationale relevante, cerintelor statutare si conditiilor de avizare si licentiere.
- Notifica reprezentantul permanent al Beneficiarului pe santier inainte de demararea
lucrarilor la sectiunile de conducta din apropierea comunitatilor si zonelor rezidentiale.
- Aloca rute adecvate traficului de santier cu vehicule grele la si de la zona de lucru.
- Controleaza si supravegheaza sosirea si plecarea traficului de santier la intrarile pe santier.
- Stabileste restrictii privind circulatia vehiculelor de pe santier in perioadele cu trafic greu pe
reteaua de drumuri, daca este necesar.
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-

-

-

-

-

-

Defineste rutele ce urmeaza a fi utilizate de vehicule care livreaza „sarcini anormale” (adica,
vehicule care se deplaseaza incet, vehicule cu sarcini foarte inalte, grele sau late) si
calendarul acestora impreuna cu autoritatea si transmite avertizari prealabile cu privire la
rutele si calendarul livrarilor cu sarcini anormale.
Programeaza (impreuna cu autoritatile locale), si in masura in care este posibil, inchideri
temporare de drumuri (pe parcursul executiei lucrarilor pentru drumuri noi sau modificate)
in intervale care vor minimiza intreruperea pentru utilizatorii drumurilor.
Se asigura ca toate vehiculele Proiectului sunt intretinute in mod regulat.
Notifica comunitatile locale cu privire la demararea activitatilor mai sus mentionate.
Pastreaza toate informatiile relevante cu privire la gestionarea traficului si se asigura ca
astfel de informatii sunt inregistrate si raportate corespunzator; acestea includ informatii
referitoare la drumurile care vor fi utilizate pentru transportul materialelor pe santier,
drumurile pe care circula vehiculele de santier, calendarul si durata respective, in special
atunci când se afla in apropierea comunitatilor si zonelor rezidentiale.
Se asigura ca intregul personal primeste pregatirea necesara, inclusiv pregatire pentru
soferii vehiculelor de proiect cu privire la siguranta drumului si formare in domeniul mediului.
Se asigura ca toti lucratorii de pe mijloace auto si mijloacele de ridicat au calificarea
necesara (se vor prezenta diplomele de calificare la intrarea in santier)
Se asigura ca toti soferii vehiculelor de Proiect vor fi pregatiti/informati cu privire la
conducerea vehiculelor in siguranta raportat la ceilalti soferi, pietoni si ciclisti.
Se asigura ca intregul personal (inclusiv al subantreprenorilor) primeste o pregatire
adecvata pe teme de constientizare cu privire la implementarea masurilor din plan ce le
apartin; de exemplu, soferii vor fi instruiti cu privire la metode de conducere a vehiculelor
menite sa evite emisiile inutile (de exemplu, oprirea motorului atunci când asteapta sa intre
pe santier sau când stationeaza pe santier, evitarea obosirii motorului sau reducerea vitezei
in cadrul si in apropierea comunitatilor).
Intocmeste un Plan de Monitorizare a Traficului si mentine Beneficiarul informat cu privire
la rezultatele unei astfel de monitorizari.
Efectueaza inspectii si verificari periodice pe santiere pentru a se asigura ca toate activitatile
sunt executate conform cerintelor din acest plan
Identifica orice (/posibile) neconformitati, se asigura ca toate masurile sunt luate pentru a
remedia neconformitatile si intocmeste planuri de masuri corective, precum si planuri de
masuri preventive pentru a impiedica reaparitia.
Monitorizeaza si raporteaza performanta
Raporteaza toate riscurile si situatiile de neconformitate apartinând Antreprenorului
Investigheaza accidente si incidente, asigura implementarea masurilor pentru a preveni
accidente/incidente suplimentare si raporteaza toate accidentele/incidentele si pericolele.
Intocmeste si include in Rapoartele de Mediu Lunare, Trimestriale si Anuale (dupa cum
este cazul) detalii referitoare la aspectele relevante ale acestui plan de management si se
asigura ca aceste rapoarte sunt transmise Beneficiarului.
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6. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA
NR CRT
1

INDICATOR CHEIE DE
PERFORMANTA
Numar de neconformitati
cerintele prezentului plan

OBIECTIV

cu

MASURI DE
GESTIONARE
Zero neconformitati Toate masurile
pe durata proiectului
identificate in
prezentul plan
100%
Toate
masurile
identificate
in
prezentul plan
Zero incidente cu
victime pe durata
proiectului
(prin
victima
intelegand
orice afectare fizica a
unei persoane)
100%

2

Numarul de neconformitati inchise
in perioada de timp stabilita

3

Incidente de trafic in timpul fazei
de constructie, ce implica vehicule
de proiect

4

Rapoarte privind evenimente la
limita de producere a unui accident
Numar de plângeri primite din Zero neconformitati Toate masurile
partea comunitatilor in legatura cu pe durata proiectului
identificate in
traficul
prezentul plan
Procentul tuturor soferilor care au 100%
primit o instruire relevanta si
adecvata privind conducerea in
siguranta la intrarea pe santier

5

6
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7. MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Nr crt

1

Subiect
Riscuri
secundar
identificate

Acces
Plan de
periculos
gestionare a
pentru
traficului
Sanatatea si
Securitatea
Comunitatii
pe drumurile
folosite
pentru
activitatile din
santier

Locatie

Intreaga zona
a proiectului

Masuri de prevenire si protectie

Elaborarea unui Plan de Gestionare a Traficului detaliat,
care sa includa masuri precum: furnizarea unor
alternative de acces temporar; furnizarea de informatii
comunitatii cu privire la programul lucrarilor pe o
anumita sectiune de drum, care se asteapta sa fie
afectata de lucrari, definind un mecanism de legatura cu
autoritatile locale de gestionare a traficului.

Termene

Inainte de
constructie (o
luna)

Modalitati
Responde aplicare
sabil
a masurilor

MP

Se vor identifica
sectiunile de
drumuricare sunt
mai aproape de
comunitati/zone
rezidentialeunde
este
probabilitatea ca
traficul realizat
rpin lucrrile in
cadrul
contractului sa
afecteze traficul
din zona, la fata
locului urmarind
mai multe rute
posibile spre a se
identifica cele
care ocolesc
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2

3

4

Comunitati
locale in
imposibilitate
de a accesa
drumurile/
traseele
obisnuite

Trafic

Tabere de
Marirea fluxului muncitori
de persoane
aflate in trafic

Blocarea
traficului de
catre vehicule
cu incarcaturi
lungi, late sau
grele

Vehicule cu
incarcaturi
lungi, late
si/sau grele
si sarcini
anormale

Toate zonele

Planul de Gestionare a Traficului va lua in calcul
zonele sensibile (zone naturale protejate, scoli,
spitale, monumente, zone de destinatie turistica).

Continuu (in
timpul
constructiei)

MP

Tabere de
muncitori

Taberele de muncitori vor fi amplasate in apropierea caii
de acces a conductei. Acest lucru va minimiza circulatia
pe drumurile publice si va maximiza utilizarea cailor de
acces pentru circulatie.

Inainte de
constructie (o
luna)

MP

Definirea
rutelor de
acces si
legaturii cu
autoritatile

Definirea clara a rutelor de acces ce urmeaza a fi
utilizate de vehicule cu incarcaturi lungi, late si/sau
grele. Aceste rute vor fi convenite cu toate autoritatile
relevante, in avans, iar politia va fi notificata, daca este
necesar. Un numar anormal de incarcaturi poate fi
generat si de activitatea de constructie, in acest caz,
aceste rute fiind convenite in avans cu toate autoritatile
relevante.

Continuu (in
timpul
constructiei)

MP

Traseele utilizate
in cadrul lucrarilor
de punere in
opera a
proiectului vor
ocoli pe cat este
posibil zonele
naturale
protejate, scolile,
spitalele, zonele
de destinatie
turistica

Definirea
clara a rutelor
de acces se
va face dupa
identificarea
la fata locului
a posibilelor
trasee si a
orelor de varf
spre a se
evita blocajele
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5

6

7

Aglomerarea
Calendar trafic
sau blocarea
general pe
traficului pe
santier –
distante mari
Toate zonele
vehicule cu
din cauza
sarcina
numarului
normala
mare de
utilaje si
autovehiule
sosite in
acelasi timp

Riscuri
datorate
transportului
pe timp de
noapte

Calendar trafic Toate zonele

Riscuri
aferente
Calendar trafic
traficului
intens la ore la
care pe
drumurile
publice este
aglomeratie Constientizare
in comunitati

Comunitati
sensibile

Comunitati
sensibile

Toate vehiculele de trafic si constructie de pe santier
vor fi utilizate conform orelor de functionare a
santierului sau dupa cum se impune in baza conditiilor
specifice de planificare. Vehiculele de constructie cu
incarcatura normala vor utiliza in general o ruta
definita, care va trebui sa fie convenita pentru fiecare
faza a constructiei, lucrarile fiind realizate de-a lungul
rutei.

Nici un transport rutier de-a lungul coridorului nu
trebuie permis pe timpul noptii (exceptând vehiculele
de urgenta SI ATUNCI CÂND ACTIVITATEA ESTE
APROBATA PE TIMPUL NOPTII).

Definirea si controlul perioadelor de timp când
camioanele pot trece prin comunitati sensibile (ex.
pentru evitarea conflictelor orele de
deschidere/inchidere a scolii din sat, evenimente
comunitare etc.).
Consultarea reprezentantului principal al oricarei
comunitati care va suferi cresteri semnificative de
trafic, pentru a dezvolta gradul de constientizare al
masurilor de atenuare

Continuu (in
timpul
constructiei)

MP

Continuu (in
timpul
constructiei)

MP

Continuu (in
timpul
constructiei)

MP

Continuu (in
timpul
constructiei)

PND

Evidente cu
activitati de
monitorizare,
planificare
traffic,
instruirea
tuturor
operatorilor de
masini si
utilaje cu
privire la
planificarea
traficului

Evidente
cu
activitati
de
monitorizare si
aducerea
la
cunostinta
partilor
implicate
planul
de
realizare
a
traficului
Evidente
cu
activitati
de
monitorizare,
planificare
trafic
Incheierea de
minute
ale
intalnirilor

12
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Trafic

8

Riscuri
datorate
alomerarii
cu
autovehicul
e in incinta
santierului

Trafic

Toate zonele

Toate zonele

Implementarea masurilor pentru a reduce impactul
asupra mediului socioeconomic, chiar inainte de
demararea lucrarilor (stabilirea rutelor de deviatie,
instalarea panourilor fonoabsorbante, demarcarea si
instalarea elementelor de avertizare privind zona de
lucrari, furnizarea de unei retele de utilitati alternative
etc.).

Continuu (in
timpul
constructiei)

Restrictionarea accesului tertelor parti in cadrul
activitatilor asociate proiectului.

Continuu (in
timpul
constructiei)

MP
SM

Evidente
cu
activitati
de
monitorizare
Implicarea
tuturor
factorilor
de
decizie
ai
asocierii
in
indeplinirea
masurii

Evidente
cu
activitati
de
SM
RSSM monitorizare,
accesul prin
poarta
a
vizitatorilor sa
se faca numai
pentru vizite
planificate si
aprobate de
catre seful de
santier

13
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9

10

Riscuri
datorate
aglomerarii cu
autovehicule
si utilaje din
lipsa spatiului
de parcare

Riscuri de
mediu

Trafic

Toate zonele

Toate
Cursuri de apa cursurile de
apa

Utilizarea unor intreruperi naturale in vegetatie drept
rute de acces preferate, unde este posibil.

Traficul de santier va traversa cursuri de apa pe
poduri si drumuri existente pentru a nu acoperi prea
mult teren liber

Continuu (in
timpul
constructiei)

Continuu in
timpul
constructiei

Identificarea
SM
tuturor
RSSM
posibilitatilor
de acces care
nu afecteaza
comunitatea si
nici alti
utilizatori de
drumuri si
mediul, la fata
locului

Evidente
cu
activitati
de
MP
monitorizare,
SM
RSSM studiul
gabaritului
maxim pe care
il
suporta
drumurile
si
podurile spre a
nu
distruge
podurile
si
drumurile
existente
si
intocmireal
planificarii
traficului
in
bzza acestor
informatii

14
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11

12

13

Riscuri
datorate
deplasarilor
lucratorilor

Riscuri
datorate
nerespect
arii cailor
de acces

Coliziunea
autovehiculeutilizatori
drumuri sau
alte
autovehicule
participante la
trafic,
parapete,
case, etc.

Trafic

Trafic

Trafic

Forta de munca va respecta coridoarele de lucru. Forta
Toate zonele de munca nu trebuie sa devieze de la zonele cu regim
special aprobate.

Accesul la conducta trebuie sa se faca pe caile
existente. Se vor utiliza coridoarele comune pentru
Toate zonele conducte si drumuri pentru a minimiza perturbarile in
zona. Perturbarea zonelor din afara limitelor caii de
acces si ale drumurilor de acces desemnate, a
vehiculelor si personalului va fi evitata.

Viteza de circulatie a vehiculelor va fi limitata in corelatie
cu factorii locali. Vehiculele vor fi conduse in baza
Toate zonele limitelor de viteza stabilite. Se va reduce viteza
camioanelor si camioanelor agabaritice atunci când se
traverseaza localitati.

Continuu (in
timpul
constructiei)

Continuu (in
timpul
constructiei)

Continuu (in
timpul
constructiei)

Activitati de
SM
monitorizare,
RSSM
verificarea
respectarii
cailor de
circulatie de
catre sefii
locurilor de
munca

Evidente
cu
activitati
de
SM
RSSM monitorizare a
respectarii
cailor
de
circulatie de
catre
sefii
locurilor
de
munca

Evidente
cu
activitati
de
monitorizare,
MP
va
RSSM se
semnaliza
viteza maxima
admisibila in
apropierea
locurilor
aglomerate la
max. 30 km/h

15
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14

Zgomot/

Vehicule

calitate aer
15

Stres pentru
toti utilizatorii
de drumuri

Trafic

16

Zgomot/
calitate aer

Vehicule

17

Riscuri
datorate
inglodarii
drumurilor

18

Emisii praf

19

Transport
defectuos al
deseurilor

Trafic

Zone
rezidentiale

Toate zonele

Camioanele si vehiculele care traverseaza zona
rezidentiala vor reduce viteza la maximum 30 km/h.

Se vor evita ambuteiajele (cauzate de restrictii de
trafic) prin semnalizarea si ghidarea corecta a
circulatiei.

Vehiculele si echipamentele vor fi pastrate in stare buna,
Intreaga zona
si vor fi utilizate in mod optim
a proiectului

Toate zonele

Rotile tuturor vehiculelor vor fi curatate la iesirea
din zonele de lucru, in cazul utilizarii drumurilor
publice.

Viteza vehicul

Emisiile de praf din cauza circulatiei pe drumuri vor
Toate zonele fi minimizate prin ajustare vitezei vehiculelor si
udarea drumurilor (unde este necesar).

Gestionarea
traficului pe
santier

Toate zonele

Toate camioanele care transporta deseuri vor fi
acoperite pentru a minimiza cantitatea de praf.

Continuu (in
timpul
constructiei)
Continuu (in
timpul
constructiei)
Continuu (in
timpul
constructiei)

Evidente
cu
MP
activitati
de
RSSM monitorizare

MP
SM
MP
SM

Evidente
cu
activitati
de
monitorizare
Evidente
cu
activitati
de
monitorizare

Continuu (in
timpul
constructiei)

Verificarea de
SM
RSSM catre seful de
santier
prin
sondaj
al
activitatilor de
spalare
a
rotilor
monitorizare

Continuu (in
timpul
constructiei)

Planificarea
SM
RSSM activitatilor de
udare
a
drumurilor
atunci
cand
acest
lucru
este necesar

Continuu (in
timpul
constructiei)

Jurnale de
SM
inspectie
RSSM

16
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20

21

22

Emisii de praf

Riscuri datorate
aglomerarii din
cauza prea
multor vehicule
de transport
lucratori

Aglomertie
cauzata de
transportul
materialelor

Eliminare praf

Praful va fi suprimat in perioadele de seceta la locatiile
in care drumurile de acces se intâlnesc cu drumurile
publice. Se vor utiliza suflante, aspiratoare sau apa
Toate zonele pentru a indeparta materialele uscate de pe vehicule,
evitând in acest fel depunerile de noroi sau pamânt
pe drumuri.
Efectuarea de inspectii periodice pentru a se
asigura ca drumurile nu prezinta noroi sau alte
resturi.

Transportarea muncitorilor din cadrul proiectului cu
autobuzul/ microbuzul pentru a reduce volumul de
trafic, unde este posibil.

Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu
(in timpul
constructie)

Trafic

Toate zonele

Trafic

Toate zonele

Materialele vor fi transportate pe cât posibil pe
drumurile din afara zonelor rezidentiale.

Continuu
(in timpul
constructie)

Trafic

Toate zonele

Depozitele de conducte vor fi amplasate in
apropiere drumurilor judetene si/ sau comunale.

Continuu
(in timpul
constructie)

Minimizarea
intreruperii
accesului

702.29.005_PD_0919_HM_13_RO_R_18
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Evidente cu
activitati de
monitorizare,
SM evidente cu
RSSM activitatile de
inlaturare a
prafului de pe
drumuri

MP

Evidente cu
activitati de
monitorizare,
instruirea
lucratorilor

Evidente cu
MP activitati de
RSSM monitorizare,
si planificare
MP

Documentare
la fata locului
pentru
identificarea
locurilor in
care se poate
face
depoitareasi
monitorizare
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Trafic

23

24

25

26

Stabilirea
Prea multe
impreuna cu
drumuri noi
construite care vor Autoritatile
limita posibilitatea
scurgerii in pamant
a apei pluviale

Minimizarea
riscurilor datorate
accesului
intrerupt

Riscuri datorate
aglomerarii ucru
Riscuri datorate
aglomerarii cu
organizarea de
santier

Toate zonele

Lasarea de spatii intre imbinarile de conducte
pentru a coincide cu rutele de acces.

Consultarea agentiilor guvernamentale relevante
pentru a identifica locul unde planurile de proiect pot
Toate zonele suplimenta planurile de dezvoltare a drumurilor
existente la nivel de raion si provincie.

Continuu
(in timpul
constructiei)

SM

Continuu
(in timpul
constructie)

MP

Asigurarea ca noile rute nu prolifereaza. Circulatia in
Toate zonele afara drumurilor va fi interzisa unde este posibil.

Continuu
(in timpul
constructie)

MP

Trafic

Asigurarea ca vehiculele de lucru sunt parcate in
Toate zonele zonele dedicate pentru a minimiza orice intrerupere
pentru comunitatile locale.

Continuu
(in timpul
constructie)

Trafic

Toate zonele

Trafic

Locatia organizarii santierului va fi stabilita, pe cât
Continuu
Toate zonele posibil, in zone cu infrastructura dezvoltata, unde exista (in timpul
deja drumuri construite.
constructiei)

Trafic

702.29.005_PD_0919_HM_13_RO_R_18

Corelarea graficelor de lucru din zona de lucru cu cele
ale mijloacelor de transport care asigura santierul cu
materiale.
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Continuu
(in timpul
constructie)

Activitati de
monitorizare
Activitati de
monitorizare,
incheiere de
minute pentru
fiecare
intalnire

Activitati de
monitorizare

Activitati de
SM
monitorizare
RSSM

MP
SM
MP

Planificarea
traficului

Documente si
monitorizare
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27

28

29

Necunoasterea
rutelor si
program
transport in
prealabil

Toate riscurile
din trafic si
transport

Semnalizarea
necorespunzatoare

Transport

Transport

Drumuri
publice

Comunicarea rutei/rutelor de transport si
Toate zonele programului previzionat comunitatilor acolo unde
ruta/rutele de transport trec prin sate sau prin
apropierea acestora.

Dezvoltarea si implementarea unui Program de
Instruire cu privire la Pericolele din Trafic si de
Toate zonele Transport pentru toti angajatii si antreprenorii care
efectueaza transport pe santier si circula cu vehiculele
in timpul orelor de lucru.
Pastrarea la nivel minim a signalisticii pentru a evita
aglomerarea inutila. Totusi, indicatoare temporare de
directie, care indica rutele locale catre santier si
Toate zonele intrarile in santier (panouri statutare si de identificare a
santierului) vor fi necesare in locatii strategice pe
drumurile locale.
Indicatoarele vor fi agreate impreuna cu
municipalitatea si politia locala.

Zone de lucru 29Toate zonele

702.29.005_PD_0919_HM_13_RO_R_18

Instalarea tuturor indicatoarelor necesare de
avertizare in trafic in zonele de lucru.
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Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu
(in timpul
constructie)

MP
PND

SM
RSSM

MP
SM

Evidente (ex.
minute
sedinte) ale
consultarilor
cu
comunitatea,
instruirea
tuturor
lucratorilor cu
privire la caile
de circulatie si
deplasarea in
cadrul
activitatilor din
santier
Evidente ale
participarii la
programele
de formare

Semnalizare
instalata si
mentinuta
Instruirea
lucratorilor

Semnalizare
SM instalata si
RSSM mentinuta
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30

Riscuri
datorate lipsei
de pregatire
sau experienta
a
conducatorilor
de utilaje si
auto

31
Trafic

32
Trafic

33

Trafic

Condus

Gestionarea
traficului pe
santier

Gestionarea
traficului pe
santier

Gestionarea
traficului pe
santier

702.29.005_PD_0919_HM_13_RO_R_18

Pregatirea si furnizarea de pregatire pentru siguranta
soferilor (si actualizari periodice) pentru soferi si
operatori, adresând atât abilitati ofensive, cât si
Toate zonele defensive de sofat pentru a stabili si promova o cultura
generala de siguranta si constientizare a altor
utilizatori ai drumurilor. Aceasta va fi obligatorie pentru
toti soferii antreprenorului care lucreaza pe santier.

Sustinerea personalului de pe santier in planificarea si
Toate zonele coordonarea activitatilor de gestionare a traficului.

Toate zonele

Toate zonele

Gestionarea livrarii zilnice de materiale si a
accesului vehiculelor pe santier.

Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu (in
timpul
constructie)

Continuu (in
timpul
constructie)

Continuu (in
timpul
Pregatirea rapoartelor necesare, jurnalelor de inspectie si
constructiei)
fiselor de incidente.

20

Evidente
privind
formarea si
SM
instruirea
RSSM
pilotilor de
MSSM
masini lungi si
a lucratorilor
care vor
fluidiza traficul,

SM

MP
SM

SM
RSSM

Plan finalizat
de gestionare
a traficului

Jurnale
completate
pentru intrari
si iesiri
vehicule
in/din santier

Rapoarte,
jurnale si
jurnale de
incidente
completate
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34
Trafic

Gestionarea
traficului pe
santier

Investigarea tuturor incidentelor si identificarea
Toate zonele oricaror masuri corective necesare.

Continuu
(in timpul
constructie)

MP
RSSM

Raport
completat de
investigare a
incidentelor

MSSM
35

36

Siguranta
drumurilor

Raspuns
urgent al
Antrepreno
rului

Siguranta
drumurilor

Inspectii
vehicule

Siguranta
drumurilor
37

38

39

Siguranta
drumurilor

Riscuri aferente
mediului de munca

Adecvat
pentru
activitate

Angajamentul
entitatii
interesate

Apa
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Toate zonele

Toate zonele

Toate zonele

Toate zonele

Se vor elabora Planuri corespunzatoare de
raspuns in caz de urgenta pentru activitati in afara
santierului

Vehiculele vor fi intretinute in conformitate cu liniile
directoare ale producatorului si cerintele de licentiere
si vor fi realizate inspectii periodice.

Toti soferii trebuie sa fie adecvati pentru activitate.
Angajatii nu trebuie sa conduca dupa ce consuma
bauturi alcoolice sau droguri ilegale. Limita pentru
proiect si pe santier este de 0,00% BAC. Supervizorii
si soferii trebuie sa se asigure ca soferii nu sunt
obositi atunci când conduc.
Un program de constientizare a sigurantei drumurilor
si traficului va fi implementat in comunitatile locale
de-a lungul rutelor de transport utilizate intens (a se
vedea Planul de Management al Sanatatii, Sigurantei
si Securitatii Comunitatii).

Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu
(in timpul
constructiei)

Continuu
(in timpul
constructie)

Continuu
(in timpul
constructie)

Drumurile de acces, coridorul de lucru, punctele de lucru Continuu (in
timpul
si depozitele de conducte vor fi intretinute pentru a evita
constructiei)
Toate zonele formarea de balti.
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MP
RSSM

MP
SM

Toti
utilizatorii
vehiculelor

Planuri de
raspuns
urgent al
Antreprenorului
Evidente de
mentenanta a
vehiculelor

Revizuirea
evidentelor

Implementaea
programului
MP
pentru siguranta
MSSM drumurilor

Evidente cu
activitati de
MP
monitorizare
SM
RSSM
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40

Riscuri cauzate de
deteriorarea
Monitorizare
drumurilor

Se vor monitoriza rutele de acces pentru a se asigura
ca nu se deterioreaza trotuarele, strazile, zonele de
acces, podurile, peretii, acostamentele si proprietatile.
Acolo unde apar deteriorari accidentale,
antreprenorul
va remedia imediat proprietatea si
Toate zonele
terenul publice si private.

Continuu
(in timpul
constructie)

MP
SM
RSSM

Evidente cu
activitati de
monitorizare

LEGENDA: MP- manager proiect; SM- site manager; RSSM- responsabil SSM, mediu; MSSM- manager SSM- mediu; PND- personal nominalizat
prin decizie.

702.29.005_PD_0919_HM_13_RO_R_18

22

PLAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI

8. ANEXE
ANEXA 1
Materiale de instruire SSM- mediu- Instructiuni pentru organizari de santier, depozite
de materiale, transport pe drumurile publice, transport pe culoarul de lucru

Instructiuni pentru organizari de santier, depozite de materiale, transport pe
drumuri publice
Generalitati
Cai de circulatie si acces
• Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul santierului se va face numai pe cai de
circulatie si acces special amenajate in acest scop.
• Latimea cailor de circulatie in incinta santierului se va stabili in functie de gabaritul
mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri),
natura si dimensiunile materialelor transportate.
• Amenajarea cailor de circulatie din incinta santierului se va face potrivit tipurilor de
mijloace de transport utilizate.
• Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile
"Regulamentului de circulatie pe drumurile publice".
• Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare
standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin lumini de culoare rosie.
• Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de
transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.
• Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat
sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.
• Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in
vigoare.
• Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva
pericolului de alunecare si derapare.
• Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se
descarca simultan va fi:
- pentru autocamioane - 1 m;
- pentru tractoare cu remorci - 1,5 m;
• Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice
incarcarea sau descarcarea simultana.
• Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa asigure o distanta
libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.
Viteze de circulatie
• Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta santierului vor fi
de 5 km/h, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.
• La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor
se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.
• Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.
Circulatia pietonilor
Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. Incrucisarile cailor de
circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minim. In locurile periculoase
se vor instala bariere, indicatoare etc.
Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulatie, in directia lor
de mers.
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Traversarea cailor de circulatie de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt
indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in prealabil
pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.
Efectuarea operatiei de incarcare-descarcare a mijlocului de transport auto
• Varsta si sexul persoanelor care pot efectua operatii manuale de incarcare-descarcare
si transport, precum si natura si greutatea materialelor manipulate, trebuie sa se
conformeze prevederilor din Normele generale SSM.
• Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de transport
trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o
raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de
acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura, etc. Pe timp de
noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminate.
• Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea
permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va
stabili procedeul de lucru, nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa
de ajutorul acestuia.
• Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare din ele trebuie condusa
de catre un responsabil numit dintre muncitorii cu experienta.
• Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei va
intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe muncitori, aratandu-i detaliat
fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand totodata functionarea corecta a utilajelor,
dispozitivelor s i sculelor ce se vor utiliza.
• In cazul executarii unor operatiuni deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie
insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate.
• Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatiei de lucru s-a convins ca
toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.
• Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare, conducatorul
formatiei de lucru trebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra noilor conditii de
lucru.
• Inainte de a trece la incarcarea unui mijloc de transport, conducatorul formatiei de lucru
(ajutorul acestuia) trebuie sa controleze starea lui, insistand asupra platformei pe care
se aseaza sarcina, obloanelor, incuietorilor si sigurantelor. Mijloacele de transport
necorespunzatoare nu trebuie admise la incarcare.
• Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport,
acesta trebuie asigurat contra deplasarii necomandate, prin cuplarea sistemului de
franare de ajutor pe teren orizontal si a sistemului de franare de ajutor si saboti de oprire
pe teren in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de transport in timpul efectuarii
operatiilor de incarcare-descarcare.
• Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare-descarcare (unelte,
carucioare) trebuie facuta de catre conducatorul formatiei de lucru, in functie de felul,
volumul si greutatea materialului de natura terenului si tipul mijlocului de transport .
• La manipulare muncitorii trebuie sa se asigure ca obiectele respective se pot prinde sigur
cu uneltele de apucare sau cu mainile.
• Inainte de a efectua operatia de incarcare - descarcare, conducatorul formatiei de lucru
trebuie sa examineze ambalajele materialelor pentru a evita ranirea mainilor in cuiele
iesite, aschii, muchii ascutite, fier balot, etc. Nu se vor incarca materialele ale caror
ambalaje sunt deteriorate.
• Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate pe
platforma acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul
transportului. Asezarea materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului
de transport sa aiba asigurata o buna vizibilitate.
• Materialele ambalate care depasesc inaltimea obloanelor, trebuie sa fie ancorate sau
legate bine cu franghii, lanturi s.a. pentru a nu cadea din autovehicul, in timpul mersului.
• Legarea incarcaturii care prezinta muchii taioase se va face astfel incat in timpul
transportului sa nu se produca deteriorarea sau desfacerea legaturilor.
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Materialele in vrac nu trebuie sa depaseasca inaltimea obloanelor autovehiculului si nici
capacitatea de incarcare a acestuia. In cazul cand incarcatura are o greutate specifica
mica, nedepasind capacitatea de incarcare admisa, se pot utiliza inaltatoare de obloane.
Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea lor in
timpul transportului.
Inainte de a inceper dezlegarea incarcaturii, conducatorul mijlocului de transport trebuie
sa se convinga personal ca nu se afla persoane in zona potential periculoasa.
Este interzisa folosirea mijlocului de transport care produce rateuri la operatia de
incarcare-descarcare a materialelor inflamabile. Cand este cazul, mijlocul de transport
trebuie oprit imediat si impins la o distanta mai mare de 50 m pentru a se evita pericolul
de incendiu. Persoanele aflate in apropiere, au obligatia de a da ajutor pentru indeparta
rea mijlocului de transport.

Incarcarea-descarcarea manuala
• Podetele inclinate folosite la incarcarea-descarcarea manuala trebuie sa fie prevazute
cu sipci transversale fixate la distanta de 300- 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care
sa impiedice alunecarea muncitorilor.
• In cazul cand accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampa, muncitorii
trebuie sa foloseasca scari de acces special confectionate, cu carlige de fixare pe partea
superioara si cu armaturi ascutite montate pe partea inferioara in vederea asigurarii
stabilitatii acestora.
• Rampele de incarcare-descarcare trebuie prevazute la cota de nivel corespunzatoare
platformei mijloacelor de transport. In cazul in care aceasta conditie nu poate fi
respectata, trebuie utilizate podete de trecere.
• In cazul in care intre rampa si mijlocul de transport ramane un spatiu liber, de asemenea
trebuie folosite podete. Podetele orizontale sau inclinate trebuie sa fie rezistente,
nealunecoase si prevazute cu dispozitive de prindere si de fixare sigure, pentru evitarea
deplasarii lor in timpul lucrului. Panta podetelor inclinate va fi de maximum 20%, iar
latimea de minimum 1 m (pentru circulatia intr-un singur sens). Podetele orizontale sau
inclinate situate la ina l timi mai mari de 0,5 m fata de sol trebuie prevazute cu balustrade
inalte de 1 m. Grosimea de rezistenta a podetelor trebuie calculata in functie de
deschiderea sa si marimea greutatii care se transporta.
• Pentru operatiile de incarcare-descarcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor
din mijloacele de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate si calculate corespunzator
greutatii materialelor respective. Se vor lua masuri de franare a deplasarii obiectelor
manipulate (trolii, franghii e tc.).
• La descarcarea pe plan inclinat, se interzice intreruperea lucrului pana cand materialele
nu sunt complet descarcate de pe acesta si asezate la locul de depozitare. Este interzis
a se sta in fata materialelor manipulate pe plan inclinat.
• La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa stea lateral
la capetele obloanelor, la distanta pentru a nu fi atinsi de oblon sau de material in cazul
unei caderi accidentale. Muncitorii desemnati pentru deschiderea obloanelor trebuie sa
stea lateral fata de acestea, fiind instruiti asupra pericolelor ce pot apare.
• Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate in forme geometrice regulate
trebuie incarcate in mijloacele de transport in stive, cu randuri intretesute asigurandu-se
o buna stabilitate. Pentru situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor, trebuie
asigurata stabilitatea materialelor.
• La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel asezati
incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se
manipuleaza.
Incarcarea-descarcarea mecanizata
• Incarcarea sau descarcarea pieselor si materialelor grele, voluminoase sau greu de
manipulat, in/sau din mijloacele de transport (autocamioane, trailere, remorci, etc.) la
locurile de depozitare neprevazute cu rampe, trebuie sa se faca cu mijloace de ridicat
mecanizate.
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In timpul operatiilor de incarcare sau descarcare cu ajutorul mijloacelor mecanizate
(macarale, incarcatoare frontale etc.) se interzice prezenta muncitorilor in raza de actiune
a acestor utilaje. Muncitorii trebuie sa dirijeze sarcina de pe sol, cu ajutorul levierelor,
cablurilor sau franghiilor, pana la asezarea acesteia in pozitia definitiva si stabila.
La incarcarea-descarcarea mecanizata a mijloacelor de transport auto vor fi respectate
urmatoarele reguli:
- autovehiculele goale trebuie sa astepte randul in afara razei de actiune a instalatiei
de incarcare, autovehiculul putand fi adus la incarcare numai dupa ce a primit
semnalul dat de conducatorul utilajului de incarcare sau conducatorul formatiei d e
lucru;
- inainte de inceperea operatiei de incarcare-descarcare, autovehiculele trebuie
asigurate contra deplasarii prin sistemul de franare de ajutor;
- este interzisa stationarea conducatorului autovehiculului sau a altor persoane in
cabina, pe platforma sau in zona de actionare a utilajelor de incarcare-descarcare.
La ridicarea materialelor cu ajutorul diverselor mijloace de ridicat (cricuri, trolii, macarale,
etc.) trebuie utilizate numai acelea cu o sarcina de ridicare egala sau superioara sarcinilor
de ridicat.
Toate organele de legare utilizate la incarcarea sau descarcarea mijloacelor de transport
trebuie sa fie prevazute cu sisteme de marcare sigure si nedeteriorabile pe care se va
scrie in mod vizibil sarcina maxima admisa. Se vor folosi numai organe de legare dintr-o
bucata, neinadite.
Verificarea si scoaterea din uz a organelor de legare se face obligatoriu la fiecare schimb
in conformitate cu prescriptiile tehnice R-10-AUTORITATILE COMPETENTE.
Incarcarea cu ajutorul troliilor si macaralelor montate pe vehicule trebuie sa se faca
numai de catre conducatorul mijlocului de transport autorizat pentru operatii de acest fel.

Efectuarea transporturilor
• Este interzis transportul prin tarare a materialelor sau utilajelor, cu exceptia transportului
pe sanie.
• Se interzice transportul cu autovehicule a obiectelor sau materialelor sprijinite pe role.
• Inainte de inceperea lucrului, toate autovehiculele trebuie verificate si din punct de vedere
al prevenirii si stingerii incendiilor (starea tehnica a masinii, instalatia de alimentare cu
combustibil, aprinderea, carburatia si esaparea, instalatia electrica, sa nu prezinte
scurgeri de ulei, existenta stingatoarelor si starea lor etc.) luandu-se masuri imediate
pentru remedierea deficientelor constatate.
• Este interzisa stationarea autovehiculelor in apropierea focurilor deschise, a materialelor,
a lichidelor si gazelor inflamabile.
• Se interzice transportul de persoane cu mijloace destinate transportului de materiale. Fac
exceptie mijloacele de transport prevazute cu locuri special amenajate conform
prevederilor regulamentului de circulatie pe drumurile publice.
• Incarcatorii si descarcatorii de materiale pe autovehicule care calatoresc in spatele
cabinei, intr-un loc special amenajat sunt obligati:
- sa nu stea pe incarcatura;
- sa nu fumeze;
- sa nu stea in picioare;
- sa nu deplaseze incarcatura dintr-un loc in altul;
- sa observe eventualele deplasari, slabiri sau deteriorari ale legaturilor incarcaturii
sesizand imediat conducatorul mijlocului de transport in vederea luarii masurilor
corespunzatoare;
- sa nu slabeasca incuietorile sau sa deschida obloanele;
- sa nu se aseze pe obloane.
• Este interzisa prezenta persoanelor in caroseriile autovehiculelor, chiar in locuri special
amenajate, daca se transporta produse care pot sa-si modifice pozitia in timpul mersului
(busteni, material granular, butoaie, etc.).
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Inainte de plecarea in cursa conducatorul autovehiculului trebuie sa se convinga ca nu
exista pericol de accidentare a incarcatorilor si insotitorilor care calatoresc in spatele
cabinei.
Incarcaturile lungi ale caror dimensiuni depasesc cu 1/3 lungimea platformei
autovehiculului trebuie transportate cu ajutorul semiremorcilor sau peridocurilor.
Daca incarcatura depaseste in lungime, spatele caroseriei, peridocului, remorcii sau
semiremorcii, aceasta trebuie semnalizata conform regulamentului de circulatie pe
drumurile publice..
Se interzice trecerea autovehiculelor peste liniile de cale ferata prin alte locuri decat
pasajele special construite si semnalizate conform regulilor in vigoare.
Se interzice oricarei persoane ca in timpul mersului sa stea pe protap, pe bara de
tractiune, pe aripi sau in spatele scaunului de conducere a mijlocului de transport daca
acesta nu este prevazut din constructie cu locuri special amenajate.
In timpul mersului este interzisa urcarea sau coborarea de pe mijlocul de transport,
precum si trecerea de pe acesta pe remorci si invers.
Gabaritul autovehiculului si al remorcilor (cu incarcatura) va fi ales in functie de
caracteristicile cailor de circulatie existente.
Pentru autovehiculele si remorcile care se vor deplasa si pe drumurile publice,
incarcatura nu va depasi inaltimea de 4 m si latimea de 2,75 m. In situatii speciale cand
gabaritul este depasit, se va cere avizul organelor in drept.
Este interzisa punerea in miscare si conducerea de la sol a mijloacelor de transport
prevazute cu loc pentru conducator.
Urcarea si coborarea persoanelor trebuie sa se faca numai in timpul stationarii
autovehiculului, sub supravegherea conducatorului acestuia.

Mijlocul de transport.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Starea tehnica a autovehiculelor si remorcilor utilizate in transportul intern trebuie sa
corespunda regulamentului privind circulatia pe drumurile publice.
Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica trebuie sa ia masuri pentru efectuarea
intretinerilor, reviziilor si reparatiilor autovehiculelor si remorcilor din dotare conform
prevederilor din cartea tehnica, de catre persoane autorizate.
Fiecare mijloc de transport trebuie sa fie inscriptionat cu numarul de ordine, viteza
maxima de circulatie si capacitatea maxima de transport.
Se interzice utilizarea mijloacelor de transport auto cu starea tehnica necorespunzatoare.
La inceputul fiecarui schimb conducatorul mijlocului de transport trebuie sa verifice starea
franelor de la mecanismul de deplasare si cel de ridicare, starea de uzura a lanturilor si
cablurilor.
Se interzice orice fel de reparatie, curatire sau ungere in timpul functionarii mijloacelor
de transport.
Prezenta mijlocului de transport, aflat in mod accidental in reparatie, pe calea interna de
circulatie, trebuie semnalizata cu mijloace de avertizare.
Dispozitivele de protectie ale utilajelor de transport vor fi astfel fixate incat sa nu poata fi
indepartate. In vederea efectuarii unor reparatii, indepartarea lor este permisa numai
dupa oprirea mijlocului de transport. La terminarea reparatiei, acestea vor fi montate la
loc.
Stationarea mijloacelor de transport trebuie sa se faca numai pe partea dreapta a
sensului de mers. In acest caz mijloacele de transport trebuie obligatoriu asigurate prin
franare impotriva unei deplasari necomandate. La stationare in panta, se pun suplimentar
si saboti la roti. Remorcile mijloacelor de transport in timp ce stationeaza necuplate,
trebuie imobilizate cu saboti de frana.
Este interzisa daramarea cu mijloace de transport a stivelor de baloturi, lazilor sau altor
materiale..
Este interzis a se impune conducatorului mijlocului de transport sa plece in cursa daca
starea tehnica a autovehiculelor sau a remorcilor este necorespunzatoare.
Pentru lucrul in mediu potential exploziv sau cu pericol de incendiu trebuie utilizate
mijloace de transport de constructie antiexploziva.
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La umflarea rotilor cu janta si inel demontabil, trebuie folosite dispozitive de protectie care
sa elimine accidentele la aceasta operatie.

Conducatorul mijlocului de transport auto
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conducerea autocamioanelor, autobasculantelor si autocisternelor in incinta este
permisa numai persoanelor care poseda permis de conducere valabil pentru categoria
respectiva eliberat de organul de politie.
Este interzisa incredintarea mijlocului de transport persoanelor straine, chiar daca sunt
autorizate pentru conducerea acestuia, fara avizul conducatorului formatiei de lucru.
Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa cunoasca si sa respecte
indicatoarele de circulatie si mijloacele de avertizare intalnite in incinta.
Conducatorul mijlocului de transport intern cu actionare mecanica sau electrica este
obligat sa respecte instructiunile de utilizare prevazute in cartea tehnica a utilajului.
Se interzice conducerea autovehiculelor de catre conducatorii auto bolnavi sau sub
influenta bauturilor alcoolice. Conducerea santierului trebuie sa verifice permanent si sa
ia masuri pentru respectarea regimului normal de lucru al conducatorilor de autovehicule,
interzicand conducerea mijloacelor de transport, de catre cei bolnavi, sau sub influenta
bauturilor alcoolice.
In caz de imbolnavire sau accidentare, conducatorul autovehiculului este obligat sa
anunte seful ierarhic pentru a trimite inlocuitor.
Conducatorul mijlocului de transport este obligat sa participe la supravegherea
desfasurarii operatiilor de incarcare-descarcare in conditii de securitate.
In timpul functionarii mijlocului de transport auto se interzice conducatorului acestuia sa
lase masina fara supraveghere, sa stea de vorba sau sa permita altor persoane
manipularea comenzilor. Daca este necesar sa paraseasca masina, el o va opri din
functionare si o va bloca prin introducerea in una din viteze sau marsarier, luand cheile
de contact si inchizand usile cabinei cu cheia.
Pentru a preveni producerea accidentelor cauzate de aparitia unor defectiuni,
conducatorul va opri mijlocul de transport la sesizarea unor zgomote anormale si ori de
cate ori considera ca este necesar sa efectueze un control tehnic.
Pornirea motorului cu manivela trebuie sa fie executata numai de catre conducatorul
autovehiculului, fiind interzisa efectuarea acestei operatii de catre alte persoane.
Conducatorul autovehiculului va proceda la pornirea motorului si la manevrarea
autovehiculului numai dupa ce s-a asigurat ca nu se gasesc persoane sub masina sau
in apropierea ei, pentru evitarea accidentarii acestora.
Conducatorii de autovehicule trebuie sa opreasca si sa acorde ajutor ori de cate ori trec
pe langa locul unui accident, pentru salvarea vietii persoanelor accidentate si
transportarea acestora la primul post de asistenta medicala, sesizand imediat seful
ierarhic.
La mersul inapoi si la executarea unor manevre cu autovehiculele la treceri inguste, se
va merge incet si numai pilotat de o persoana care trebuie sa se gaseasca in permanenta
in campul vizual al conducatorului.
Conducatorul autovehiculului trebuie sa semnalizeze acustic manevra de mers inapoi.
Se interzice pornirea autovehiculelor si tractoarelor prin impingere sau remorcare cu
ajutorul cablurilor de catre alte masini, prin coborarea libera pe panta sau prin alte
metode improvizate.
La transporturile de noapte vor fi admisi numai conducatorii de autovehicule care sunt
apti pentru lucru.
Se interzice dormitul in cabina autovehiculului, cu motorul in functiune

Remorcarea
•
•

Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va face conform regulamentului de
circulatie pe drumurile publice.
Remorcile, semiremorcile si trailerele trebuie prevazute cu instalatii de iluminat si de
semnalizare ca si vehiculele care tracteaza.
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Se interzice remorcarea autovehiculelor sau a remorcilor cu cabluri sau lanturi, folosinduse numai bara de otel rigida.
Pentru remorcare, autovehiculul care tracteaza, se va apropia cu o viteza redusa de
vehiculul care urmeaza a fi tractat.
Se interzice remorcarea simultana a mai mult de doua remorci auto.
Pe timpul remorcarii se interzice patrunderea persoanelor intre mijlocul de transport si
remorci.
Se interzice mersul inapoi al mijlocului de transport pentru cuplare fara a fi pilotat.

Parcarea-gararea
•
•
•

•

•

•
•

Parcarea autovehiculelor se face in locuri destinate acestui scop. Se interzice parcarea
pe caile de acces din garaj si de circulatie din incinta, precum si sub liniile electrice
aeriene.
Locurile destinate parcarii autovehiculelor trebuie alese astfel incat sa permita evacuarea
rapida a acestora in caz de incendiu.
Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de
combustibil. Se interzice utilizarea focului deschis pentru incalzirea motoarelor
autovehiculelor sau in vederea mentinerii in stare calda a motoarelor aflate pe platforma
de parcare.
Autovehiculele se parcheaza pe platforme, grupate, in raport de tipul si destinatia lor.
Autocisternele destinate pentru transportul lichidelor combustibile/ autovehiculele care
transporta combustibili se parcheaza la marginea platformei astfel incat un eventual
incendiu produs la acestea sa nu se propage la celelalte autovehicule sau la constructiile,
instalatiile ori depozitele vecine.
Dupa terminarea programului conducatorul autovehiculului este obligat:
- sa parcheze autovehiculul la locul stabilit;
- sa asigure autovehiculul;
- sa sesizeze eventualele defectiuni ivite.
Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor pastra, in afara programului de lucru, in
santier, pentru a se putea interveni in caz de necesitate..
Este interzisa folosirea focului deschis (lampi cu benzina etc.) pentru incalzirea motorului.

Alimentarea
•
•

•
•
•

•

Alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto se va face numai in locurile special
amenajate, ziua si numai in cazuri exceptionale noaptea, la lumina lampilor electrice
protejate. Nu este admisa alimentarea cu combustibil in spatii inchise.
La alimentarea cu combustibil, conducatorii autovehiculelor sunt obligati:
sa respecte distanta de cel putin 3 m fata de autovehiculele care se alimenteaza si
cel putin 1 m intre autovehiculele care urmeaza la rand;
- sa opreasca functionarea motorului in timpul alimentarii;
- sa nu plece de langa autovehicul;
- sa nu fumeze sau sa foloseasca focul deschis in apropierea locului de alimentare;
- sa regleze motorul sau sa remedieze orice defectiune pe o raza de 50 m.
Este interzis ca insotitorii si persoanele aflate in cabina sau in caroseria autovehiculului
sa fumeze in apropiere, pe timpul alimentarii.
Pentru prevenirea incendiilor, rezervoarele si conductele de combustibil nu trebuie sa
prezinte scurgeri. Dupa alimentare, se va sterge de pe rezervor combustibilul scurs si se
va inchide bine busonul rezervorului.
Alimentarea autovehiculelor cu combustibil se va face numai mentinandu-se, in timpul
alimentarii, pistonul pompei de alimentare sprijinit de gura de alimentare a rezervoarelor.
Cand nu exista pompe speciale de alimentare, se vor folosi palnii cu cot prevazute cu
sita, iar transportul combustibilului la autovehicule se va face numai in vase inchise.
Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera (cu sticla, cu
furtun racordat la bidoane sau alte sisteme improvizate).
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Conducatorul auto raspunde de asigurarea conditiilor de transport, de imbarcarea si
debarcarea persoanelor, precum si de respectarea regulilor de circulatie.
Pentru amenajarea autocamioanelor in vederea transportului de persoane se vor lua
urmatoarele masuri: - caroseria va fi prevazuta cu banci, fixate rigid pe podea a caror
inaltime va fi cu 15 cm mai mica dec a t inaltimea obloanelor;- oboanele laterale vor fi
fixate cu sigurante la capete si cu lant in interior;
autovehiculul va fi dotat cu o scara mobila care se va fixa la urcare si coborare, in partea
din spate a masinii;
in caz de intemperii (ploi, vant, ninsoare, frig, etc.), caroseria autovehiculului va fi
acoperita.
In foaia de parcurs a autocamionului intocmita de o persoana autorizata se va mentiona
ca autovehiculul poate transporta persoane, fiind pregatit in acest scop.
Este interzis a se transporta in cabina autocamioanelor recipiente - butelii de gaze
combustibile lichefiate sub presiune.
La transportul recipientilor - butelii cu gaze comprimate, acestea trebuie asezate in
caroseria autocamioanelor in rastele sau in locuri special amenajate, in pozitie orizontala
si vor avea cate doua inele de cauciuc si capace de protectie pentru ventile si cu ventilele
asezate in directie opusa cabinei. Locasurile trebuie captusite cu pasla si prevazute cu
dispozitiv de prindere, pentru amortizarea completa a socurilor.
Se interzice incarcarea altor materiale in autovehiculele care transporta butelii cu gaze
comprimate. In timpul verii, buteliile cu gaze comprimate trebuie acoperite cu prelata.
Incarcarea si descarcarea recipientilor - butelii se face cu mare atentie, numai manual
fara aruncari sau lovituri.

Autobasculante
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Inainte de inceperea lucrului cu autobasculanta, conducatorul auto trebuie sa verifice
starea tehnica a acesteia si in mod deosebit:
- existenta si starea tijei de blocare a benei;
- starea de functionare a dispozitivului de ridicare si coborare a benei.
Conducatorul auto nu trebuie sa circule cu autobasculanta avand bena ridicata.
La incarcare, autobasculantele trebuie astfel asezate incat incarcarea sa se faca numai
prin spate sau pe partile laterale, iar sarcina manevrata nu va trece pe deasupra cabinei.
In timpul incarcarii mecanizate a autobasculantei, conducatorului ii este interzis sa stea
in cabina, exceptand tipurile de autobasculante prevazute cu structuri de protectie
impotriva caderilor de obiecte si materiale.
La descarcare, inainte de a comanda ridicarea benei conducatorul auto trebuie sa
asigure autovehiculul cu frana de ajutor, asigurand-se ca bena nu va lovi vreo constructie
sau nu se va apropia la o distanta periculoasa de linia electrica aeriana.
Daca dispozitivul de ridicare-coborare a benei se blocheaza sau nu lucreaza normal, se
interzice lucrul sub ea.
Este interzis transportul de persoane in bena autobasculantelor.
Autobasculantele trebuie dotate cu dispozitive de siguranta care sa impiedice bascularea
necomandata a benei. Obloanele laterale sau cel din spate, care se pot deschide, vor fi
prevazute cu dispozitive care sa asigure inchiderea sigura si sa nu permita deschiderea
lor necomandata.
La autobasculantele de mare capacitate, in plus trebuie respectate urmatoarele reguli:
- in cabinele autobasculantelor se vor transporta un numar de persoane care nu va
depasi pe cel prevazut in cartea tehnica;
- conducatorul auto va porni motorul numai dupa ce va verifica ca nu se gasesc
persoane sub masina sau in apropierea ei;
- dupa incarcare, conducatorul auto va verifica repartizarea uniforma a incarcaturii in
bena precum si respectarea tonajului si gabaritului acesteia;
- cand vizibilitatea este redusa, viteza de deplasare va fi micsorata;
- este interzisa oprirea motorului cand autobasculanta coboara in panta;
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locul de descarcare va fi prevazut cu un opritor de siguranta, pentru limitarea miscarii
autobasculantei la mersul inapoi;
- se interzice intrarea conducatorului sau altei persoane sub bena ridicata, fara ca
aceasta sa fie asigurata cu dispozitivul prevazut.
Umflarea pneului pana la presiunea prescrisa trebuie sa se faca numai dupa fixarea rotii
in dispozitivul de protectie.

Conditii pentru conducatorii auto care transporta produse periculoase
•

Conducatorii auto trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa aiba vechimea prevazuta de reglementarile in vigoare;
- sa aiba aviz medical si psihologic corespunzator;
- sa fie reinstruiti si testati periodic asupra obligatiilor ce le revin;
- sa posede adeverinta autovehiculului emisa de organele in drept din care sa rezulte
ca autovehiculul corespunde pentru transportul de produse periculoase;
- sa poarte echipament corespunzator caracteristicilor produsului de transportat.

Obligatiile conducatorului auto care transporta produse periculoase
•
•

•

Inainte de plecare, conducatorul auto este obligat sa verifice starea tehnica a
autovehiculului si in mod deosebit instalatia electrica.
Pe timpul operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul auto este obligat:
- sa opreasca autovehiculul la locul de incarcare-descarcare indicat de conducatorul
locului de munca respectiv si sa o asigure impotriva deplasarilor necomandate;
- sa supravegheze operatiile de incarcare-descarcare
In timpul transportului, conducatorul auto este obligat:
- sa nu provoace socuri autovehiculului condus;
- sa nu remorcheze autovehiculele ramase in pana;
- sa nu lase autovehicolul fara supraveghere;
- sa nu repare autoauvehicolul incarcat cu produse periculoase.

Instructiuni pentru transportul pe culoarul de lucru

Incarcatoare frontale
•
•

Conducerea incarcatorului frontal trebuie incredintata numai salariatilor calificati si
autorizati de catre persoana fizica sau juridica ce exploateaza utilajele, pe baza de
scolarizare si verificare a cunostintelor.
Reinstruirea conducatorului se va face ori de cate ori i se va incredinta spre conducere
un alt timp de incarcator frontal

Incarcarea-descarcarea
•

•

La operatia de incarcare cu Incarcatorul frontal se vor respecta urmatoarele:
- conducatorul va semnaliza pentru atentionare si va incepe manevra numai dupa
retragerea tuturor persoanelor din raza de actiune a utilajului;
- conducatorul nu va aseza sarcina in mijloacele de transport decat dupa ce s-a
asigurat ca lucratorii s-au retras din acestea;
- deschiderea graifarului si bascularea sarcinii in mijlocul de transport este permisa
numai dupa stationarea utilajului si incetarea balansarii sarcinii;
- preluarea sarcinilor din gramada sau stiva se va face numai de catre conducatorul
Incarcatorului frontal; este interzisa fixarea sau ajustarea cu mana sau alte unelte a
sarcinilor de catre alte persoane;
- la ridicarea sarcinii din stive se va verifica stabilitatea acesteia in graifar;
- la descarcarea si incarcarea materialelor in si din stive, conducatorul trebuie sa se
asigure ca nu exista persoane pe acestea sau in jurul lor;
La operatia de descarcare a sarcinilor cu Incarcatorul frontal, se vor respecta
urmatoarele:
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sarcina ce se preia din autovehicule va fi bine fixata in echipamentul auxiliar adecvat
lucrului, echilibrata pe cele doua brate ale furcii utilajului si corespunzatoare
capacitatii sale;
- in timpul descarcarii sarcinilor din autovehicule, conducatorul este obligat sa
opreasca lucrul in caz de pericol.
Pe timpul incarcarii sau descarcarii, este interzisa stationarea lucratorilor pe caroseria
autovehiculelor, in fata sarcinilor sau in raza de actiune a incarcatoarelor frontale.
Este interzisa deplasarea Incarcatorului frontal inainte de ridicarea sarcinii si
desprinderea completa a acesteia din stiva, din mijloacele de transport sau de pe sol.
Se interzice depunerea sarcinilor in stive, in mijloacele de transport sau la sol, de la o
inaltime mai mare de 0,5 m.
La efectuarea manevrelor de incarcare-descarcare si transport a materialelor granulare,
utilajul va fi actionat incet, atat la umplerea si golirea cupei cat si pe parcursul deplasarii.
Se interzice conducatorului sa paraseasca utilajul avand sarcina ridicata de la sol.
Parasirea incarcatorului frontal se va face numai dupa oprirea motorului, blocarea franei
si inchiderea cabinei, furca utilajului fiind sprijinita pe sol.

Efectuarea transporturilor
•

•
•
•
•
•

Pe timpul transportului sarcinilor cu Incarcatorul frontal se vor respecta urmatoarele:
- deplasarea se va face mentinand sarcina la o inaltime e maximum 0,5 m fata de sol;
ridicarea sarcinii la inaltimi mai mari este permisa numai pentru trecerea prin locurile
inguste, cu viteza redusa, pana la evitarea oricarui pericol de accidentare;
- se interzice circulatia cu sarcina, pe terenuri cu panta mai mare de 10%;
- la trecerea peste podete sau poduri, se va tine seama de capacitatea de rezistenta a
acestora;
- conducatorul trebuie sa urmareasca cu atentie traseul drumului; se interzice
deplasarea pe terenuri cu obstacole sau gropi, a caror denivelare este mai mare de
10 cm, care pot provoca rasturnarea utilajului;
- se interzice deplasarea sarcinilor ale caror dimensiuni nu se incadreaza in gabaritele
cailor de circulatie sau a celor care pericliteaza echilibrul utilajului;
- este interzisa oprirea pe pasajele de trecere de cale ferata sau in raza de actiune a
altor utilaje.
- Deplasarea Incarcatorului frontal in incinta este permisa numai pe caile de circulatie
stabilite, cu o viteza care sa asigure evitarea pericolelor de accidentare.
Cand este necesara deplasarea incarcatoarelor frontale pe drumurile publice, trebuie
respectate prevederile "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice" si
Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru transporturile rutiere.
La transportul unor sarcini voluminoase, care restrang vizibilitatea conducatorului,
manevrarea va fi dirijata de o persoana aflata in afara utilajului si in raza de vizibilitate a
conducatorului.
In timpul deplasarii Incarcatorului frontal indeosebi in locurile aglomerate, conducatorul
va reduce viteza, se va asigura ca nu este pericol de accidentare, dand totodata semnale
sonore de avertizare.
Se interzice transportul persoanelor cu Incarcatorul frontal.
Este interzisa deplasarea sau lucrul pe intuneric, cu farurile defecte sau stinse.

Mijlocul de ridicat
•

•

Pe timpul functionarii, incarcatorul frontal trebuie sa corespunda din punct de vedere
tehnic prevederilor cartii tehnice, fiind utilizat in limitele caracteristicilor lui tehnice.
Capacitatea de ridicare va fi inscrisa pe o tablita indicatoare, conducatorul fiind obligat
sa verifice permanent existenta acesteia.
Este interzisa folosirea Incarcatorului frontal pentru executarea unor lucrari neadecvate.
Pentru sarcini specifice, trebuie sa se dispuna de echipamentul auxiliar si sculele
anexate, corespunzatoare operatiei ce se executa, fiind interzisa recurgerea la
improvizatii.
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Se interzice utilizarea Incarcatorului frontal pentru impingerea si tragerea
autovehiculelor, a vagoanelor sau a altor mijloace de transport.
Este interzisa actionarea brusca sau fortata a comenzilor Incarcatorului frontal (manete,
pedale etc.)
Este interzisa manipularea de la sol a parghiilor de actionare.
Este interzisa manevrarea sarcinii atunci cand motorul este oprit din functionare.
Se interzice manevrarea echipamentului auxiliar concomitent cu franarea brusca a
Incarcatorului frontal.

Verificari, revizii, reparatii
•
•
•
•
•
•

In cazul unor defectiuni, conducatorul este obligat sa intrerupa lucrul si sa procedeze la
remedierea acestora, daca este posibil.
Incarcatoarele frontale trebuie sa aiba, lateral, la geamuri, bare sudate pentru a impiedica
conducatorul utilajului sa scoata capul in afara, evitandu-se astfel accidentarea acestuia.
Verificarea echipamentului auxiliar trebuie sa se faca numai cand acesta este asezat pe
sol.
Incarcatorul frontal trebuie sa aiba reviziile tehnice si lucrarile de intretinere efectuate la
termen, conform graficului.
In caz de avarie, remorcarea incarcatorului defect se face numai cu ajutorul unei bare de
remorcare, conform prevederilor "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice".
Lucrarile de reparatii la incarcatorul frontal trebuie efectuate numai de catre personal
calificat si autorizat, in atelierele specializate.

Macarale
•

•
•

Exploatarea macaralelor trebuie sa se faca cu respectarea prevederilor din "Prescriptiile
tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si verificarea macaralelor,
mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare", elaborate de autoritatile
competente.
Persoanele juridice si fizice care detin macarale, sunt obligate sa numeasca personal
tehnic de specialitate, in raport cu numarul si complexitatea acestora, care trebuie
autorizat conform prescriptiilor tehnice.
Personalul autorizat raspunde impreuna cu conducerea societatii de luarea masurilor
pentru aplicarea prescriptiilor tehnice privind siguranta in functionare a macaralelor si a
instructiunilor de securitate a muncii.

Responsabilitati
•

Responsabilul autorizat are urmatoarele atributii privind securitatea muncii:
- sa tina evidenta macaralelor si sa urmareasca efectuarea la termen a verificarilor
tehnice;
- sa supravegheze ca macaralele, mecanismele de ridicat si dispozitivele lor auxiliare,
sa fie folosite in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare, instructiunile de
exploatare si normele de securitate a muncii;
- sa asigure afisarea la locurile stabilite a instructiunilor de exploatare, codurilor de
semnalizare, instructiunilor pentru folosirea cablurilor si lanturilor de legare;
- sa interzica manevrarea macaralelor de catre personal neautorizat;
- sa urmareasca efectuarea periodica a instructajului de securitate a muncii cu
macaragiii, legatorii de sarcina si personalul de intretinere si revizie;
- sa participe la intocmirea planului de intretinere, revizii si sa urmareasca indeplinirea
lui;
- sa urmareasca executarea verificarilor periodice a instalatiei de protectie impotriva
tensiunii de atingere si consemnarea rezultatelor;
- sa urmareasca executarea la termenele prescrise a verificarii cablurilor, lanturilor si
ale celorlalte dispozitive de prindere si legare a sarcinilor;
- sa opreasca din functiune macaralele care prezinta defectiuni atat la partea
mecanica, cat si la cea electrica si sa ia masuri in vederea eliminarii acestora.
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Manevrarea macaralelor se va face numai de catre macaragii autorizati, conform
"Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor
mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat"
Macaragiii, legatorii de sarcina, precum si echipele de intretinere, revizie si reparare a
macaralelor, trebuie sa respecte instructiunile de exploatare a utilajelor, prescriptiilor
tehnice.
Instructajul de protectie a muncii a macaragiilor, legatorilor de sarcina precum si a
echipelor de intretinere, revizie si reparatii a macaralelor, va fi reparat periodic in functie
de conditiile de munca, insa cel putin odata pe luna. Odata cu instructajul lunar de
protectie a muncii, macaragiii trebuie instruiti si pe linia improspatarii cunostintelor de
specialitate de catre personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei
juridice detinatoare.
Ori de cate ori un macaragiu este mutat de la o instalatie de ridicat la alta, trebuie sa i se
faca instructajul de protectie a muncii la noul loc de munca.
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte persoane insarcinate sa dirijeze miscarile
macaralelor, trebuie sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a macaralei,
cu eventualele completari ale persoanei juridice in functie de tipul macaralelor pe care le
are in dotare.
La macaralele care lucreaza in aer liber, intre gabaritul macaralei si gabaritul de libera
trecere, trebuie lasat spatiul de siguranta conform cartii tehnice.
Este interzisa functionarea macaralelor si a mecanismelor de ridicat daca zonele
periculoase nu sunt semnalizate corespunzator.
Caile de acces la macarale sau mecanisme de ridicat, trebuie sa fie bine iluminate in
timpul lucrului.
Accesul pe macarale este permis numai macaragiului si persoanelor a caror activitate
este legata de instalatiile respective (responsabilul tehnic cu supravegherea, personalul
de intretinere, revizii si reparatii, de verificare) si care si-au insusit in prealabil instructajul
privind lucrul pe macarale.
Este interzisa folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor
sarcini mai mari decat sarcina maxima de ridicare admisa sau daca nu sunt respectate
conditiile de forma sau gabarit impuse de cartea tehnica.
Se interzice:
- folosirea macaralelor pentru tararea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a
sarcinilor, smulgerea sarcinilor aderente la sol;
- ridicarea sau deplasarea sarcinilor cand cablul este in pozitie oblica;
- balansarea sarcinilor pentru a le aseza intr-un punct care nu poate fi deservit in mod
normal de macara;
- deplasarea macaralelor cu lanturile, cablurile sau carligele tarate pe sol;
- transportul persoanelor cu carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii,
bene etc.).
Este interzisa functionarea macaralelor daca organele de masini in miscare si elementele
neizolate aflate sub tensiune, nu sunt prevazute cu aparatori de protectie sau daca
acestea sunt demontate, indepartate sau fixate necorespunzator.
Indiferent de tipul constructiei, cabina macaragiului, camera mecanismelor de actionare,
precum si incintele pentru aparatajul electric, trebuie sa fie prevazute cu stingatoare de
incendiu adecvate.
Manevrarea cu comanda de la sol este permisa numai in conditiile optime de deplasare
ale manevrantului: spatii de trecere libere, fara cotituri bruste, de latime suficienta, cu
buna vizibilitate etc.
Este interzisa urcarea, circulatia sau stationarea oricaror persoane pe macarale sau caile
lor de rulare in timpul functionarii lor.
Urcarea si coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai in timpul stationarii acesteia
si numai prin locuri special amenajate in acest scop.
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Urcarea sau coborarea de pe macara trebuie sa se faca numai cu mainile libere. Pentru
sculele necesare se va utiliza o geanta speciala care fie ca se poarta pe umar, fie ca se
ridica si se coboara cu ajutorul unei franghii.
Este interzisa utilizarea macaralelor cu brat care lucreaza in aer liber, daca presiunea
rezultata din viteza vantului si temperatura depaseste valorile indicate in cartea tehnica.
Este interzisa utilizarea macaralei cu brat in zona in care se gasesc conductoare electrice
aeriene aflate sub tensiune, daca aceasta nu este prevazuta cu un dispozitiv de
avertizare a intrarii bratului in camp electric ca tensiune periculoasa.
Este interzisa utilizarea macaralelor actionate prin motoare termice in apropierea locurilor
sau in incaperi unde exista praf, gaze sau vapori inflamabili, daca acestea nu sunt
prevazute cu dispozitive de protectie corespunzatoare, precum si in incaperile in care
instalatiile de ventilat nu sunt suficiente pentru a elimina pericolul pe care il prezinta
gazele de esapament.
Este interzisa punerea in functiune a macaralei, daca dispozitivele de siguranta si de
protectie nu sunt in perfecta stare de functionare sau daca lanturile si cablurile acesteia
prezinta uzuri peste limitele admise.
Pentru legarea si ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organele de legare si
dispozitive de prindere verificate, corespunzatoare cu sarcina maxima de ridicare a
macaralei respective si verificate conform prescriptiilor tehnice.
Este interzisa transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau incaperilor locuite,
utilajelor sau instalatiilor.
Este interzisa echilibrarea sarcinilor prinse in carligul macaralei prin greutatea unor
persoane asezate pe sarcini.
Daca este necesara reglarea pozitiei sarcinii in timpul deplasarii, aceasta se va executa
numai cu ajutorul unui cablu, franghii sau funii corespunzatoare.
La ridicarea sau coborarea unei sarcini care in timpul manevrei se poate lovi sau agata
de anumite parti ale macaralei sau de alte elemente care se gasesc in raza de actiune a
acesteia, sarcina trebuie sa fie condusa numai cu ajutorul unor franghii sau alte mijloace
mobile si in nici un caz cu ajutorul unor elemente rigide (bare, parghii etc.).
Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a doua macarale trebuie sa se faca numai sub
conducerea si supravegherea responsabilului autorizat, nefiind permis sa se depaseasca
la nici una din macarale, sarcina maxima admisa. In timpul ridicarii sarcinii, pozitia
cablurilor trebuie sa fie verificata, iar vitezele de ridicare sa fie egale.
La ridicarea unei sarcini aflate in apropierea unui perete, stalp, stiva, vagon etc., este
interzisa stationarea persoanelor intre acestea si sarcina suspendata, precum si in timpul
ridicarii si coborarii sarcinii.
Franarea macaralelor si mecanismelor de ridicat in timpul lucrului, trebuie sa fie
executata lin.
Este interzisa deplasarea macaralelor cu brat pe sasiu de vagon de cale ferata sau pe
autovehicule cu roti (sau pe senile), daca nu au bratul asezat in lungul caii pe care se
efectueaza deplasarea cu carligul intr-o pozitie care sa asigure buna lui vizibilitate din
cabina macaragiului, de preferinta in sensul de mers. De asemenea, este interzisa
deplasarea acestor macarale in acelasi timp cu rotirea bratului, daca acestea nu sunt
destinate prin constructie sa lucreze in asemenea conditii.
La terminarea sau intreruperea lucrului, sarcina nu trebuie sa ramana suspendarea in
dispozitivul de prindere. In cazuri cu totul deosebite, trebuie luate masuri de asigurare
prin sprijinirea sau dublarea legaturilor sarcinii, precum si prin ingradirea zonei de sub
sarcina prevazandu-se si un indicator de securitate corespunzator.
Este interzisa pastrarea in cabina macaragiului a materialelor de sters sau uns si a
oricaror materiale inflamabile. Sculele, piesele de schimb, materialele de sters si uns
(permise in cantitati mici) trebuie sa fie pastrate in cutii sau in vase de tabla fixate de
constructia macaralei, in afara cabinei. Carpele si bumbacul de sters folosite trebuie sa
fie indepartate imediat de pe macara.
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La legarea si transportul sarcinilor trebuie folosite numai organele de legare sau
dispozitivele executate si verificate periodic conform prescriptiilor tehnice si care au
placute indicatoare cu privire la sarcinile maxime admise pe care le suporta.
Este interzisa legarea sarcinilor a caror greutate depaseste sarcina maxima admisa
pentru organul de legare sau dispozitivul respectiv.
Cablurile, lanturile si funiile vegetale folosite pentru legarea unei sarcini cu muchii
ascutite, trebuie sa fie protejate la trecerea peste aceste muchii, in vederea evitarii
deteriorarii acestora.
Funiile vegetale se vor pastra in locuri aerisite si uscate. Este interzisa depozitarea
acestora in apropierea instalatiilor de incalzire centrala, precum si in locurile in care sunt
depozitati acizi.
Daca funiile vegetale sunt umede ele trebuie uscate inainte de a fi depozitate. Uscarea
si depozitarea trebuie sa se faca in conformitate cu instructiunile intreprinderii furnizoare.
Cablurile din otel se vor pastra in incaperi racoroase, uscate si bine aerisite. Este
interzisa pastrarea acestora in incaperi cu temperatura ridicata sau in care se produc
degajari de vapori de acizi.
Este interzisa depozitarea cablurilor de otel pe pamant. Asezarea tobelor sau a colacilor
pe care sunt infasurate cablurile trebuie sa se faca intr-un singur rand, deoarece
asezarea lor in randuri suprapuse poate provoca deformarea cablului. Deplasarea
tobelor sau a colacilor trebuie sa se faca cu atentie pentru a nu se produce deteriorarea
acestora.
Cablurile de otel pastrate un timp mai indelungat in depozite trebuie sa fie verificate
periodic si unse conform prescriptiilor tehnice.
Inainte de darea cablului in exploatare, surplusul de unsoare se va indeparta cu ajutorul
unei carpe.
Lanturile se vor pastra in magazii uscate, iar in dreptul lor se va fixa o tabla in care sa se
indice dimensiunea lantului si sarcina maxima de lucru.
Scoaterea din uz a cablurilor va respecta prescriptiile tehnice.
Lanturile utilizate pentru ridicarea sarcinii se ung in mod periodic conform instructiunilor.
Realizarea ochiurilor de la capetele libere ale cablurilor de ridicare precum si fixarea lor
se va face conform prescriptiilor tehnice.
Este interzisa fixarea cablurilor sau a lanturilor prin innodare.
Lanturile cu zale se vor utiliza ca organe de tractiune numai in cazul unor viteze de
ridicare de 0,6 -0,7 m/s.
Este interzisa utilizarea lanturilor innadite prin suruburi, ca organe de ridicare si legare.
Innadirea lanturilor se va face numai prin introducerea unei zale intermediare forjate sau
sudate, de forma si dimensiunile zalelor lantului. Sudarea lanturilor se face numai de
catre sudori autorizati.

Efectuarea operatiilor de intretinere, revizii tehnice si reparatii a macaralelor
•

•
•

•
•

Lucrarile de intretinere si reparatii periodice a macaralelor trebuie sa fie executate de
personal calificat si bine instruit in acest scop, constituit in echipe (mecanici, lacatusi,
electricieni si macaragii) conduse si supravegheate de catre sefii de echipe sau maistrii
de specialitate.
Numarul de muncitori care lucreaza la revizia sau repararea macaralelor trebuie stabilit
in functie de natura lucrarii. In nici un caz nu vor lucra mai putin de doi muncitori.
Macaragiul este obligat sa participe efectiv la aceste lucrari.
In cadrul reviziilor periodice, trebuie verificata amanuntit starea tehnica a macaralei,
dispozitivele de siguranta si semnalizare, dispozitivele de protectie, cablurile, lanturile,
carligele, precum si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere, conform
instructiunilor din cartea tehnica a macaralei.
Este interzisa ungerea, curatarea intretinerea sau repararea macaralelor in timpul
functionarii lor.
Pentru prevenirea accidentelor de munca ce pot avea loc la lucrarile de intretinere, revizii
si reparatii, trebuie sa se respecte urmatoarele masuri:
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inainte de a se opri macaraua, pentru lucrarile de intretinere, revizie si reparatie,
trebuie ca seful de echipa sa anunte atat macaragiul care deserveste instalatia
respectiva, cat si pe cei care deservesc instalatiile invecinate, stabilind totodata si
locurile de stationare. In acelasi timp se va anunta si electricianul de exploatare de la
locul respectiv de munca;
- macaragiul va deplasa macaraua mai intai la locul stabilit pentru stationare, va
deconecta intrerupatorul principal si cel general de pe macara si numai dupa aceea
se vor urca pe macara membrii echipei care urmeaza sa efectueze lucrari de revizie
sau de reparatie. Dupa urcarea pe macara, seful echipei va ridica din cabina
macaragiului marca acestuia punandu-l in situatia de a nu avea voie sa puna in
functiune macaraua;
- se va scoate instalatia electrica de sub tensiune si se va asigura impotriva unei
conectari accidentale;
- conducatorul lucrarii impreuna cu electricianul din echipa de reparatii nu va permite
inceperea lucrarilor inainte de a se asigura ca liniile de alimentare care deservesc
macaralele situate la alte nivele sau in campurile invecinate sunt protejate in
asemenea masura incat atingerea lor sa fie exclusa chiar in caz de neatentie;
- la lucrarile de revizie, intretinere sau reparatie, ale instalatiilor electrice de la
macarale, raspunderea de luare a masurilor de securitate a muncii o are in primul
rand electricianul care executa aceste lucrari pe baza unei dispozitii scrise date de
conducatorul ierarhic, numai daca poseda autorizatie pentru executia lucrarilor la
instalatiile electrice de joasa tensiune;
- pentru prevenirea accidentelor de electrocutare, la instalatiile electrice in reparatie,
electricianul desemnat pentru remedierea deficientelor semnalate, va lua toate
masurile de semnalizare si avertizare, folosind indicatoare de interzicere, scoaterea
de sub tensiune a instalatiei de forta pe portiunea de lucru, scoaterea sigurantelor de
la tabloul de forta si plantarea placilor de avertizare, iar in cazuri deosebite se va
supraveghea instalatia de conectare si punere in functiune de catre alt electrician di
n echipa de reparatii;
- pentru prevenirea pericolului de alunecare a personalului de intretinere-reviziereparatii, precum si a pericolului de incendiu, uleiul si unsoarea necesara ungerii,
trebuie sa se tina in bidoane sau cutii executate din material necombustibil si cu
capace etanse;
- pe calea de rulare pe partea unde sunt in functiune alte macarale, se vor instala
tampoane, alese si montate in asa fel incat macaraua care s-ar apropia prea mult de
cea in reparatie sa atinga in acelasi timp tampoanele ambelor cai de rulare;
- se va asigura ca indicatoarele de sfarsit de cursa ale macaralelor invecinate sunt in
perfecta stare de functionare;
- se va asigura iluminarea corespunzatoare a locurilor de lucru pe tot timpul lucrarilor
de intretinere, revizie si reparatii, iar macaraua in reparatie va fi semnalizata de jur
imprejur;
- se interzice circulatia persoanelor in spatiul aflat sub macaraua in reparatie. Acest
spatiu trebuie sa fie ingradit cu paravane si semnalizat cu indicatorul de semnalizare
"Trecere Oprita", conform standardelor in vigoare;
- in timpul lucrului la inaltime (pe calea de rulare, pe macara etc.) toti muncitorii trebuie
sa poarte centuri de siguranta, ale caror franghii sau lanturi se prind de un element
de constructie cu o rezistenta corespunzatoare;
- in cazul in care se efectueaza lucrari pe cale de rulare inainte de inceperea lucrarilor
se va anunta macaragiul ca pe calea de rulare se gasesc persoane, iar daca zona
de lucru este mica si nu poate opri macaraua, aceasta se delimiteaza cu opritoare
provizorii si felinare sau fanioane;
- este interzis a se lasa pe macara obiecte nefixate si scule in locurile care nu sunt
destinate pentru pastrarea lor.
Conectarile intrerupatorului conductorilor liniei principale de alimentare, precum si ale
celor de pe macara, care se fac atat in timpul reparatiei (pentru proba) cat si dupa
terminarea acesteia, trebuie sa fie efectuate numai din dispozitia sefului de echipa, care
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este obligat sa avertizeze pe toti cei ce lucreaza pe macara urmarind ca acestia sa ocupe
pozitii nepericuloase.
Este interzisa cuplarea, punerea in functiune a instalatiilor electrice de la macarale,
poduri rulante, grinzi rulante cu comanda de la sol etc., de catre personalul neautorizat
sau necalificat in acest scop.
Dupa terminarea lucrarilor de intretinere, revizie sau reparatie, seful formatiei de lucru
sau macaragiul va verifica modul cum s-au efectuat reparatiile, daca s-au montat toate
dispozitivele de siguranta si semnalizare, dispozitivele si aparatorile de protectie,
aparatele de comanda si daca au fost coborate toate piesele rezultate ca urmare a
reparatiilor efectuate; macaragiul va verifica - in prezenta sefului de echipa - buna
functionare a mecanismelor, franelor, dispozitiv e lor de siguranta si semnalizare, precum
si a aparatelor de comanda si numai daca rezultatul acestor verificari corespunde, seful
de echipa va dispune ca membrii echipei sa coboare si va depune marca in cabina
macaragiului; seful echipei de reparatii trebuie sa paraseasca ultimul macaraua.
Macaragiul nu are voie sa porneasca macaraua decat dupa ce seful echipei de reparatii
a coborat si i-a semnalat ca nici pe macara si nici pe calea de rulare nu se mai gasesc
oameni.

Automacarale
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

La exploatarea automacaralelor trebuie sa se respecte si prevederile instructiunilor
proprii de securitate si sanatate in munca pentru „Activitatea de transport cu mijloace
auto”.
Automacaralele trebuie sa fie instalate pe teren orizontal si bine compactat.
Inainte de inceperea lucrului cu automacaraua, macaragiul trebuie sa verifice cu mare
atentie starea anvelopelor, precum si presiunea din acestea cu ajutorul manometrului. In
cazul constatarii unor defectiuni (anvelope deteriorate, presiuni necorespunzatoare etc.)
trebuie luate masurile necesare pentru remedieri.
Ridicarea sarcinilor se va face numai dupa ce automacaraua se caleaza conform
instructiunilor din cartea tehnica a macaralei. Sub talpile de calare trebuie asezate talpi
solide si stabile sau se vor pune in cruce traverse, grinzi sau scanduri, pentru a mari
suprafata de sprijin.
In cazul lucrului in apropierea unor canale, santuri, gropi, automacaraua trebuie calata la
o distanta suficienta care sa-i asigure securitatea ridicarii sarcinii, evitandu-se in limita
unghiului de taluz natural sau taluz executat.
Automacaralele folosite in zonele liniilor electrice aeriene (LEA) aflate sub tensiune mai
mare 6 kV trebuie sa fie dotate cu dispozitive de avertizare sonora sau optica la
patrunderea bratului in zona de influenta a campului electric.
Se interzice macaragiului sa continue lucrul atunci cand dispozitivul de avertizare
semnalizeaza intrarea in campul electric. In acest caz, macaragiul este obligat sa
opreasca, sa verifice daca intre partea extrema a automacaralei si partile aflate sub
tensiune se pastreaza distanta minima indicata. In cazul in care distanta minima indicata
nu se pastreaza, macaragiul este obligat sa retraga imediat automacaraua din zona, sa
anunte seful lucrarii pentru a se lua masurile ce se impun in astfel de cazuri.
Este interzisa tararea incarcaturii cu ajutorul carligului mecanismului de ridicat.
Nu este permisa deplasarea automacaralelor cu cablurile, lanturile sau carligele atarnate
sau tarate pe jos.
Se interzice deplasarea automacaralelor cu sarcina suspendata in carlig decat in
conditiile prescrise de constructor si inscrise in cartea tehnica a macaralei.
Este interzisa stationarea persoanelor in cabina autovehiculului, in timpul lucrului cu
macaraua.
Este interzisa deplasarea automacaralelor in acelasi timp cu rotirea bratului, in afara de
cazul in care prin constructie, sunt destinate acestui scop.
La deplasarea automacaralei pe traseu, carligul acesteia va fi fixat pe bara de protectie
cu dispozitivul corespunzator.
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OBLIGATIILE MACARAGIULUI
Obligatiile principale ale macaragiului
•

Macaragiul are urmatoarele obligatii:
- sa cunoasca perfect macaraua pe care o deserveste si instructiunile de exploatare
ale acesteia;
- sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare si masurile de prim ajutor ce se
acorda persoanelor accidentate;
- sa nu actioneze nici un mecanism atat timp cat exista oameni pe macara;
- la primirea si predarea serviciului, sa consemneze in regimul de supraveghere a
macaralei pe care o deserveste, starea acesteia;
- sa participe efectiv la operatiile de intretinere, revizie si reparatie, precum si la
verificarile ce se efectueaza la macaraua pe care o deserveste;
- sa interzica accesul persoanelor straine in cabina de comanda sau pe macara;
- sa intretina macaraua si cabina in perfecta curatenie;
- sa urce sau sa coboare de pe macara numai prin locurile special amenajate in acest
scop;
- sa aiba mainile libere pentru a urca sau cobori scarile fara riscuri de accidentare;
- sa nu poarte manusi cu un singur deget precum si incaltaminte cu talpa alunecoasa;
- sa nu paraseasca cabina cat timp macaraua se gaseste sub sarcina;
- sa cunoasca perfect miscarile carligului si drumul pe care il face acesta la ridicare,
transportare si coborare, cu si fara sarcina;
- sa execute manevrele numai la semnalul legatorului de sarcina sau al persoanei
desemnate in acest sens de catre conducatorul locului de munca, cu exceptia
semnalului de oprire pe care trebuie sa-l respecte, indiferent de catre ce persoana
este dat;
- In caz de incendiu pe macara, sa stie sa faca uz de extinctorul din cabina. Macaragiul
va avea grija ca extinctorul sa fie in permanenta incarcat si in stare buna de
functionare.

Obligatiile macaragiului inainte de inceperea lucrului
•

Inainte de inceperea lucrului, macaragiul are urmatoarele obligatii:
- sa nu se urce pe macara in stare de oboseala sau de ebrietate;
- sa ridice marca (talonul) si sa o depuna in cabina de comanda la locul stabilit;
- sa verifice ca pe macara sa nu se gaseasca obiecte asezate liber;
- sa verifice toate elementele macaralei si in special dispozitivele de siguranta si de
protectie, franele, caile de rulare, opritoarele de la capetele liniei, starea cablurilor si
fixarea lor;
- sa identifice legatorii de sarcini cu care va lucra;
- in cazul in care macaraua este deservita de doi sau mai multi legatori de sarcina sa
informeze care dintre ei este destinat sa semnalizeze miscarile necesare;
- sa verifice functionarea instalatiilor de semnalizare, iluminat, incalzire, aerisire si
climatizare;
- sa verifice daca iluminatul cabinei si al macaralei precum si al locurilor de incarcaredescarcare este corespunzator;
- sa verifice daca exista lubrifianti in punctele de ungere conform schemei de ungere
(va face ungerea acolo unde este cazul);
- sa verifice functionarea corecta a tuturor mecanismelor instalatiei de ridicat pe care
o deserveste;
- in cazul in care macaragiul constata defectiuni pe care nu le poate remedia singur,
este obligat sa deconecteze imediat instalatia de la retea si sa raporteze defectiunile
constatate responsabilului cu supravegherea tehnica a instalatiei de ridicat, pe care
le va trece in registrul de supraveghere. Dupa remedierea defectiunilor, macaragiul
va face o noua verificare, iar dupa ce a constatat ca totul este in ordine si echipa de
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intretinere a coborat de pe calea de rulare, va conecta intrerupatorul principal, in
vederea deplasarii macaralei la locul de munca;
sa nu apropie bratul macaralei in imediata vecinatate a conductoarelor electrice
aeriene sau in zona lor de influenta.

Obligatiile macaragiului in timpul lucrului
•

In vederea asigurarii securitatii muncii in timpul functionarii macaralei, macaragiul are
urmatoarele obligatii principale:
- sa execute manevrele de ridicare-coborare si deplasare a sarcinilor numai in baza
comenzilor date in conformitate cu codul de semnalizare de catre legatorul de sarcini.
Numai in cazul cand este vorba de o oprire urgenta, accidentala si obligatorie a
macaralei, macaragiul va executa semnalul de oprire al altei persoane decat a
legatorului de sarcini;
- sa nu depaseasca sarcina maxima admisa inscrisa sau in cazul macaralelor cu brat
variabil, sarcina maxima admisa corespunzatoare deschiderii bratului;
- sa execute manevra macaralei lin, astfel incat sa evite balansarea sarcinii si
producerea socurilor;
- sa nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;
- sa nu transporte persoane cu carligul macaralei sau asezate pe sarcina prinsa in
carlig;
- inainte de a transporta sarcina, sa execute in prealabil o ridicare de proba conform
prescriptiilor tehnice;
- la deplasarea sarcinilor pe orizontala sa pastreze o distanta de cel putin 1 m fata de
obiectele care se afla in raza de actiune a macaralei. In cazul in care unele obiecte
nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie sa fie ridicate la cel putin 300 mm deasupra acestor
obiecte;
- sa nu transporte sarcinile pe deasupra masinilor unelte, tuburilor de oxigen precum
si a materialelor explozive;
- sa nu echilibreze sarcinile prinse in carligul macaralei prin greutatea unor persoane
asezate pe sarcina;
- sa nu lucreze in conditii lipsite de vizibilitate perfecta;
- sa opreasca macaraua din functie atunci cand apare o defectiune care ar putea
conduce la accidente;
- la parasirea temporara a macaralei sa elibereze carligul de sarcina, sa-l ridice la
maximum, fara insa ca limitatorul de cursa sa fie actionat, sa intrerupa curentul
electric din cabina, sa aduca controlerele in pozitia zero si sa incuie usa la macaralele
cu cabina inchisa, respectiv sa nu lase cheia in contact la indemana persoanelor
straine in cazul cabinelor deschise sau a comenzilor de la sol;
- sa nu ridice sarcini care se afla in apropierea unui perete sau a unui obstacol, daca
intre acesta si sarcina se gasesc persoane;
- cand sarcinile sunt suspendate prin intermediul unui electromagnet, macaragiul va
porni macaraua numai atunci cand toate persoanele au fost indepartate din raza de
actiune a macaralei (la o distanta care sa asigure evitarea accidentarilor) sau spatiul
respectiv a fost ingradit si circulatia a fost oprita prin indicatoare de securitate.
- sa opreasca functionarea macaralei daca iluminatul la locul de munca este insuficient
sau daca vizibilitatea este impiedicata de fum, vapori, ceata, obiecte etc.;
- sa opreasca functionarea macaralei atunci cand vantul depaseste limita prescrisa in
cartea macaralei si sa o ancoreze corespunzator.

Obligatiile macaragiului la terminarea lucrului
•

La terminarea lucrului macaragiul este obligat:
- sa descarce sarcina si sa ridice dispozitivul de prindere a sarcinii in pozitia cea mai
de sus;
- sa deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus;
- sa gareze macaralele turn si cele cu brat rotitor cu mecanismul de rotire a turnului
sau a bratului nefranat pentru a permite rotirea libera in caz de vant (bratul se va
pune in girueta);
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sa aduca in pozitia de oprire toate manetele de comanda, sa deconecteze
intrerupatorul principal, sa opuna in functiune iluminatul de balizare;
sa inchida cu cheia usa cabinei de comanda; la macaralele care nu au cabina inchisa
se va inchide cu lacat sau cheie intrerupatorul principal;
sa aduca marca (talonul) macaralei la seful ierarhic, unde va depune si cheile.

OBLIGATIILOR LEGATORILOR DE SARCINI
•
•

Legarea si fixarea sarcinilor se face numai de catre persoane care au implinit
varsta de 18 ani, autorizate de persoana juridica pe baza de instruire si verificare
conform prescriptiilor tehnice si HG RM Nr. 353 din 05.05.2010.
Pentru asigurarea securitatii muncii in ceea ce priveste legarea, fixarea sarcinilor in
carligul macaralei, transportul si depozitarea acestora la locul dorit, legatorul de sarcini
are urmatoarele obligatii:
- sa cunoasca si sa aplice intocmai codul de semnalizare a macaralei, cu eventualele
completari ale persoanei juridice (in functie de tipul macaralelor pe care le au in
dotare), precum si procesul de productie (succesiunea operatiilor) pentru a semnaliza
corect manevrele necesare;
- sa se prezinte odihnit la lucru si sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice;
- sa poarte echipamentul de protectie pe care-l are in dotare;
- sa utilizeze pentru legarea si transportul sarcinilor numai organe sau dispozitive care
au placute indicatoare cu privire la sarcinile maxime pe care le suporta si sa nu lege
sarcini a caror greutate depaseste sarcina maxima admisa pentru organul,
dispozitivul sau macaraua respectiva, tinand seama si de inclinarea ramurilor de
cablu sau lant;
- sa utilizeze numai organe de legare si dispozitive de prindere verificate;
- pentru legarea sarcinii, sa aleaga organele de legare corespunzatoare greutatii si
formei geometrice a acesteia;
- sa execute legarea sarcinii in asa fel incat, cablurile si lanturile sa nu se incruciseze
la introducerea lor in carlig, sa fie intinse si asezate uniform pe sarcina fara a forma
noduri si ochiuri, asigurandu-se echilibrarea si asigurarea sarcinii numai pe vertical;
- sa execute si sa asigure legarea astfel incat sa nu se poata deplasa, roti, aluneca
sau cadea dupa ce a fost ridicata;
- pe muchiile ascutite ale sarcinilor sa aseze piese speciale sau garnituri de tabla sau
lemn pentru protejarea cablului sau lantului de legare;
- sa nu lege sarcini care sunt aderente la sol sau perete;
- sa interzica echilibrarea sarcinilor in carlig sau intinderea organelor de legare prin
greutatea proprie a unor persoane, precum si transportul persoanelor urcate pe
sarcini sau agatate pe carligul macaralei sau alte dispozitive de prindere a sarcinii;
- sa lege obiectele lungi si rigide in cel putin doua puncte pentru a se evita balansarea
lor, in aceste cazuri sarcina trebuie sa fie ghidata de pe sol, prin intermediul unei
franghii;
- sa transporte materiale marunte sau piesele mici numai in lazi si nu pe platforme sau
targi care nu sunt prevazute cu pereti; incarcarea lazilor cu materiale marunte sau
piese mici nu trebuie sa depaseasca marginea superioara a peretilor laterali;
- dupa legarea si prinderea sarcinii in carligul macaralei, sa semnalizeze macaragiului
efectuarea unei ridicari de proba pana la inaltimea de cca. 100 mm de la nivelul
solului; daca echilibrul sarcinii este stabil, fara pericol de deplasare sau alunecare,
sa semnalizeze macaragiului continuarea ridicarii precum si restul de miscari pe care
trebuie sa le execute cu macaraua, asezandu-se astfel incat sa se afle tot timpul in
campul vizual al macaragiului;
- la macaralele cu deplasare pe sol, sa verifice daca pe calea de rulare se gasesc
obiecte sau persoane;
- sa urmareasca transportul pe orizontala a sarcinii suspendate, mergand in urma ei
pe tot traseul, avand grija ca aceasta sa nu loveasca persoane si sa le accidenteze;
- sa interzica circulatia persoanelor pe sub sarcina suspendata si sa aiba grija sa nu
se faca transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de munca, daca necesitatile de
productie nu impun aceasta; daca totusi trebuie transportata sarcina, se vor indeparta
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in prealabil persoanele de pe traseul sarcinii la o distanta care sa asigure securitatea
acestora;
sa nu foloseasca organe de legare sau dispozitive innadite sau care prezinta uzuri;
sa cunoasca si sa respecte normele de securitate a muncii specifice locului de munca
pe care il deserveste; cand lucreaza la inaltime pe platforme, schele, plansee etc., se
va asigura cu centura de siguranta pe care o va fixa pe elemente de rezistenta ale
acestora;
la asezarea sarcinilor in stive, pe platforma, pe schele sau pe cladiri va avea grija ca
acestea sa nu se rastoarne;
sa supravegheze sarcina pana ce se convinge ca aceasta este coborata si asezata
corect la locul dinainte stabilit;
sa nu aseze si sa nu reazeme sarcinile pe peretii laterali ai vagoanelor sau ai
remorcilor;
sa nu paraseasca locul de munca fara a-i aduce la cunostinta macaragiului;
dupa terminarea lucrului, legatorul de sarcina, va depozita organele de legare si
dispozitivele de prindere in locuri uscate, ferite de umezeala, de agenti coroziv

ANEXA 2

PLAN DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU PARTICIPANTII LA TRAFIC DIN
CADRUL ASOCIERII HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SI TELPRODCOM
1. SCOP
Planul descrie modul de desfasurare a activitatii de instruire de securitate si sanatate in munca
pentru participantii la trafic din cadrul asocierii HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SI
TELPRODCOM, durata si intervalele dintre instruiri, termenele la care are loc instruirea,
materialele prezentate precum si modul de verificare a cunostiintelor.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1
Planul se aplica in procesul de instruire al tuturor participantilor la trafic din cadrul
asocierii HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS si TELPROCOM reglementand activitatea de
instruire testare executata de responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca din santier.
2.2
Cuprinde modalitatile de instruire a lucratorilor din punct de vedere al securitatii si
sanatatii in munca, durata si intervalele dintre instruiri precum si documentele pe care se va face
inregistrarea acestor instruiri.
2.3
Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru participantii la trafic, are ca
scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca in
vederea diminuarii nivelului de risc datorat evenimentelor care pot avea loc in timpul procesului
de munca sau al oricaror activitati legate de indeplinirea sarcinilor de munca.
Instruirea se efectueaza in timpul programului de lucru.
2.4
Perioada de timp in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin.(2.1) este considerata
timp de munca.
2.5
Instruirea participantilor la trafic se va efectua la intrarea pe santier.
2.6
La aceasta instruire se folosesc mijloace, metode si tehnici de instruire cum ar fi:
expunerea orala, expunerea de diapozitive, prezentari pe calculator.
2.7
Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se
consemneaza in mod obligatoriu in Fisa de instruire colectiva ANEXA 1 cu indicarea materialului
predat, a duratei si datei instruirii.
2.8
Completarea Fisei de instruire colectiva se va face de catre responsabilul SSM.
2.9
Dupa efectuarea instruirii, Fisa de instruire colectiva se semneaza de catre lucratorul/
lucratorii instruit/ instruiti si de catre persoanele care au efectuat si verificat instruirea.
2.10 Instruirea va fi efectuata atat cu pietonii cat si cu soferii, conducatorii de utilaje, sefii
locurilor de munca si alti participanti la procesele de munca desfasurate pe santier si sunt
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angajati ai asocierii HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS si TELPRODCOM sau ai
subcontractorilor acestora.
2.11 Fisele de instruire colectiva se intocmesc in doua exemplare, un exemplar se va pastra
de catre responsabilul SSM care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre seful
de santier sau, in cazul vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.
2.12 Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei
referitoare la securitate si sanatate in munca vor fi insotiti de catre lucratorul desemnat, fara a
se intocmi fisa de instructaj.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 SSM= securitate si sanatate in munca
3.2 Responsabil SSM=responsabil cu securitatea si sanatatea in munca in santier
numit prin decizie.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
Nr.
crt.
0
1.
2.

Act normativ
1
L 186-XVI / 2008
HOTARARE pentru
aprobarea unor acte
normative privind
implementarea Legii
securitatii si sanatatii in
munca nr. 186-XVI/2008

Subiect
2
Legea securitatii si sanatatii in munca
Nr. 95 din 05.02.2009

5. RESPONSABILITATI
5.1 Serviciile de prevenire si protectie
5.1.1 Elaboreaza Planul de instruire testare a participantilor la trafic din cadrul asocierii HABAU
PPS PIPELINE SYSTEMS si TELPROD.
5.1.2. Elaboreaza tematica de instruire.
5.1.3. Elaboreaza teste de verificare.
5.2

Seful de santier

5.2.1 Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire
5.4.

Personalul executant

5.4.1 Participa la instruirile prevazute in programul de instruire
5.4.2. Sustine in scris sau oral cunostiintele acumulate in cadrul instruirilor.
5.4.3. Confirma prin semnatura ca instruirea s-a efectuat la data si cu continutul prezentat in
Fisa de instruire colectiva

6. PLANUL
6.1. INSTRUIREA PARTICIPANTILOR LA TRAFIC
6.1.1 Instruirea introductiv generala se face la intrarea pe santier
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6.1.2. Scopul instruirii este de a informa despre traseele specifice santierului locurile amenajate
pentru parcare, caile de deplasare pentru autovehicule si utilaje si cele pedestre, intersectia
dintre caile de deplasare pentru autovehicule si utilaje si cele pedestre, semnalizarea necesara
sigurantei traficului, riscurile pentru securitate si sanatate in munca precum si masurile si
activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.
6.1.3. Instruirea participantilor la trafic se face de catre responsabilul SSM;
6.1.4. Instruirea participantilor la trafic se face individual sau in grupuri de cel mult 20 persoane.
6.1.5. Durata instruirii participantilor la trafic va fi de 2 ore.
6.1.6 In cadrul instruirii se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:
• Ghidul de circulatie elaborat de HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS
• Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate
in munca si a reglementarilor interne in materie de circulatie.
• Semnalizarea cailor de circulatie din santier si amplasarea locurilor de parcare
6.1.7 Continutul instruirii trebuie sa fie in conformitate cu tematica ANEXA 2.
6.1.8. Instruirea se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de test ANEXA 3.
6.1.9. Testele cu mentiunea notei/calificativului acordat se vor pastra impreuna cu Fisele de
instruire colectiva.
6.1.10 Lucratorii care nu si-au insusit cunostintele prezentate la instruirea participantilor
la trafic vor fi instruiti din nou.
.
6.1.11 Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face
numai dupa verificarea cunostintelor de catre responsabilul SSM.

6. 2 PERIODICITATEA INSTRUIRII PARTICIPANTILOR LA TRAFIC
6.2.1. Are ca scop reimprospatarea cunostintelor si actualizarea cunostintelor acumulate in
urma instruirii
6.2.2. Lucratorii vor fi instruti cu privire la informatiile despre participarea la trafic ori de cate ori
au loc schimbari la caile de circulatie.
6.2.3. Instruirea se va face si in urmatoarele cazuri:
-daca un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare,
-la schimbarea legislatiei in domeniul circuatie sau la schimbarea legislatiei in
domeniul securitatii si sanatatii in munca cu privire la circuatia lucratorilor pentru informarea
lucratorilor.
6.2.4.. Durata instruirii in cazurile prevazute la alin. 6.2.2 si 6.2.3 va fi de 2 ore ore,se efectueaza
de catre responsabilul SSM si va cuprinde modificarile aduse cailor de circulatie din santier
si/sau dupa caz a legislatiei in domeniul circulatiei sau modificarile aduse legislatiei in domeniul
securitatii si sanatatii in munca cu privire la circulatia lucratorilor
6.2.5. Insusirea cunostintelor se verifica de catre responsabilul SSM prin testari scrise.

7.INREGISTRARI
7.1.
7.2.
7.3.

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
TEMATICA DE INSTRUIRE
TEST DE VERIFICARE
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ANEXA 2.1
FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
privind securitatea si sanatatea in munca
intocmita azi...........................................
Subsemnatul.................................................... , avand functia de ...............................................
, am procedat la instruirea unui numar de .......persoane de la ......................................................,
conform tabelului nominal, in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru participantii la tarfic
In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Prezenta fisa de instruire se va pastra la ....................................................................................

Verificat,

Semnatura celui care a efectuat instruirea
Fisa de instruire colectiva

TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si consemnate in
fisa de instruire colectiva si ne obligam sa le respectam intocmai.
Nr. crt.

Numele si prenumele

Act identitate/grupa sanguina

Semnatura

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar............................
Semnatura.............................................
Nota:
Fisa se completeaza in 2 exemplare.

ANEXA 2.2
TEMATICA DE INSTRUIRE
•
•
•
•
•

GHID DE CONDUCERE PREVENTIVA elaborat de HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS
Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si
sanatate in munca si a reglementarilor interne in materie de circulatie.
Semnalizarea cailor de circulatie din santier si amplasarea locurilor de parcare.
Locuri de descarcare a materialelor
Planul de management al traficului pag. 16 Viteze de circulatie si Circulatia pietonilor si
pag. 21 Efectuarea transporturilor.
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ANEXA 2.3

TEST
1) Cu ce mijloace de transport se efectueaza transportul persoanelor?
- Cu mijloace destinate transportului de materiale
- Numai cu mijloace de transport destinate transportului de persoane
- Cu orice mijloc de transport pe care il avem la dispozitie
2) Ce este conducerea defensiva?
- Sa fortam pe ceilalti participant la trafic sa ne dea prioritate cand facem o livrare
urgenta
- Sa acceleram la intrarea pe santier deorece conditiile din trafic ne-au facut sa
intarziem
- Sa conducem in siguranta avand tot timpul in vedere riscurile la care putem fi supusi
3) Seful locului de munca ne suna cand suntem la volan, raspundem?
- Da, poate fi ceva foarte important
- Cand ne aflam pe sosea si nu este traficul nu este aglomerat sunam seful locului de
munca
- In orice situatie nu vorbim la telefon
4) Caile de circulatie din santier trebuie sa fie:
- Prevazute cu semnalizare
- Marcate pe jos cu vopsea alba
- Numai cai de circulatie pentru autovehicule
5) Pietonii trebuie sa:
- Respecte cu strictete semnalizarea cailor de circulatie si semnalizarea rutiere in si in
afara santierului
- Respecte cu strictete numai semnalizarea cailor de circulatie din santier
- Circule pe oriunde dar sa fie atenti.
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ANEXA 3
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Anexa 4

Principalele rute de transport:
1. Transport material tubular
ISKENDERUN- ADANA- AKSARAY- ANKARA- INSTANBUL- EDIRNE (TURCIA)- PLOVDIV- VELIKO TARNOVO- RUSE
(BULGARIA)- GIURGIU- BUZAU- TECUCI- ALBITA (ROMANIA)- LEUSENI- CHISINAU (REPUBLICA MOLDOVA)
2. Transport personal Obiectul 5
COJUSNA (LOCALITATE CAZARE PENSIUNE)- TRUSENI- VATRA- CHISINAU (SANTIER OBIECTUL 5)
3. Transport personal Obiectul 8
COJUSNA (LOCALITATE CAZARE PENSIUNE)- TRUSENI- VATRA- CHISINAU- TOHATIN (SANTIER OBIECTUL 8)
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Anexa nr. 5
PLAN DE INSTRUIRE TESTARE PENTRU PARTICIPANTII LA TRAFIC DIN
CADRUL ASOCIERII HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SI TELPRODCOM
1. SCOP
Planul descrie modul de desfasurare a activitatii de instruire de securitate si
sanatate in munca pentru participantii la trafic din cadrul asocierii HABAU PPS
PIPELINE SYSTEMS SI TELPRODCOM, durata si intervalele dintre instruiri,
termenele la care are loc instruirea, materialele prezentate precum si modul de
verificare a cunostiintelor.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1
Planul se aplica in procesul de instruire al tuturor participantilor la trafic din
cadrul asocierii HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS si TELPROCOM
reglementand activitatea de instruire testare executata de responsabilul cu
securitatea si sanatatea in munca din santier.
2.2
Cuprinde modalitatile de instruire a lucratorilor din punct de vedere al
securitatii si sanatatii in munca, durata si intervalele dintre instruiri precum si
documentele pe care se va face inregistrarea acestor instruiri.
2.3
Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru participantii la
trafic, are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate
si sanatate in munca in vederea diminuarii nivelului de risc datorat evenimentelor
care pot avea loc in timpul procesului de munca sau al oricaror activitati legate de
indeplinirea sarcinilor de munca.
Instruirea se efectueaza in timpul programului de lucru.
2.4
Perioada de timp in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin.(2.1)
este considerata timp de munca.
2.5
Instruirea participantilor la trafic se va efectua la intrarea pe santier.
2.6
La aceasta instruire se folosesc mijloace, metode si tehnici de instruire
cum ar fi: expunerea orala, expunerea de diapozitive, prezentari pe calculator.
2.7
Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
se consemneaza in mod obligatoriu in Fisa de instruire colectiva ANEXA 1 cu
indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.
2.8
Completarea Fisei de instruire colectiva se va face de catre responsabilul
SSM.
2.9
Dupa efectuarea instruirii, Fisa de instruire colectiva se semneaza de catre
lucratorul/ lucratorii instruit/ instruiti si de catre persoanele care au efectuat si
verificat instruirea.
2.10 Instruirea va fi efectuata atat cu pietonii cat si cu soferii, conducatorii de
utilaje, sefii locurilor de munca si alti participanti la procesele de munca
desfasurate pe santier si sunt angajati ai asocierii HABAU PPS PIPELINE
SYSTEMS si TELPRODCOM sau ai subcontractorilor acestora.
2.11 Fisele de instruire colectiva se intocmesc in doua exemplare, un exemplar
se va pastra de catre responsabilul SSM care a efectuat instruirea si un exemplar
se pastreaza de catre seful de santier sau, in cazul vizitatorilor, de catre
conducatorul grupului.
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2.12 Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul
aplicarii legislatiei referitoare la securitate si sanatate in munca vor fi insotiti de
catre lucratorul desemnat, fara a se intocmi fisa de instructaj.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 SSM= securitate si sanatate in munca
3.2 Responsabil SSM=responsabil cu securitatea si sanatatea in munca
in santier numit prin decizie.
4. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.
4.

Act normativ

Subiect

1
L 186-XVI / 2008

2
Legea securitatii si sanatatii in munca

HOTARARE
pentru aprobarea
unor
acte
normative
privind
implementarea
Legii securitatii
si sanatatii in
munca nr. 186XVI/2008

Nr. 95 din 05.02.2009

5. RESPONSABILITATI
5.1 Serviciile de prevenire si protectie
5.1.1 Elaboreaza Planul de instruire testare a participantilor la trafic din cadrul
asocierii HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS si TELPROD.
5.1.2. Elaboreaza tematica de instruire.
5.1.3. Elaboreaza teste de verificare.
5.3 Seful de santier
5.2.1 Verifica modul de desfasurare a activitatii de instruire
5.4.

Personalul executant
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5.4.1 Participa la instruirile prevazute in programul de instruire
5.4.4. Sustine in scris sau oral cunostiintele acumulate in cadrul instruirilor.
5.4.5. Confirma prin semnatura ca instruirea s-a efectuat la data si cu continutul
prezentat in Fisa de instruire colectiva
6. PLANUL

•
•
•

6.1. INSTRUIREA PARTICIPANTILOR LA TRAFIC
6.1.1 Instruirea introductiv generala se face la intrarea pe santier
6.1.2. Scopul instruirii este de a informa despre traseele specifice santierului
locurile amenajate pentru parcare, caile de deplasare pentru autovehicule si
utilaje si cele pedestre, intersectia dintre caile de deplasare pentru autovehicule
si utilaje si cele pedestre, semnalizarea necesara sigurantei traficului, riscurile
pentru securitate si sanatate in munca precum si masurile si activitatile de
prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.
6.1.3. Instruirea participantilor la trafic se face de catre responsabilul SSM;
6.1.4. Instruirea participantilor la trafic se face individual sau in grupuri de cel
mult 20 persoane.
6.1.5. Durata instruirii participantilor la trafic va fi de 2 ore.
6.1.6 In cadrul instruirii se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:
Ghidul de circulatie elaborat de HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS
Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si
sanatate in munca si a reglementarilor interne in materie de circulatie.
Semnalizarea cailor de circulatie din santier si amplasarea locurilor de parcare
6.1.7 Continutul instruirii trebuie sa fie in conformitate cu tematica ANEXA 2.
6.1.8. Instruirea se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de
test ANEXA 3.
6.1.9. Testele cu mentiunea notei/calificativului acordat se vor pastra impreuna
cu Fisele de instruire colectiva.
6.1.10 Lucratorii care nu si-au insusit cunostintele prezentate la instruirea
participantilor la trafic vor fi instruiti din nou.
.
6.1.11 Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul
instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre
responsabilul SSM.

6. 2 PERIODICITATEA INSTRUIRII PARTICIPANTILOR LA TRAFIC
6.2.1. Are ca scop reimprospatarea cunostintelor si actualizarea cunostintelor
acumulate in urma instruirii
6.2.2. Lucratorii vor fi instruti cu privire la informatiile despre participarea la
trafic ori de cate ori au loc schimbari la caile de circulatie.
6.2.3. Instruirea se va face si in urmatoarele cazuri:
-daca un lucrator a lipsit mai mult de 30 de zile lucratoare,
-la schimbarea legislatiei in domeniul circuatie sau la schimbarea
legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu privire la circuatia
lucratorilor pentru informarea lucratorilor.
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6.2.4.. Durata instruirii in cazurile prevazute la alin. 6.2.2 si 6.2.3 va fi de 2 ore
ore,se efectueaza de catre responsabilul SSM si va cuprinde modificarile aduse
cailor de circulatie din santier si/sau dupa caz a legislatiei in domeniul circulatiei
sau modificarile aduse legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu
privire la circulatia lucratorilor
6.2.5. Insusirea cunostintelor se verifica de catre responsabilul SSM prin testari
scrise.

7.INREGISTRARI
7.4.
7.5.
7.6.

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
TEMATICA DE INSTRUIRE
TEST DE VERIFICARE

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 4

ANEXA 1

FISA DE INSTRUIRE COLECTIVA
privind securitatea si sanatatea in munca
intocmita azi...........................................
Subsemnatul.................................................... , avand functia de
............................................... , am procedat la instruirea unui numar de
.......persoane de la ......................................................, conform tabelului
nominal, in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru participantii la tarfic
In cadrul instruirii s-au prelucrat urmatoarele materiale:
................................................................................................................................
..............
................................................................................................................................
..............
................................................................................................................................
..............
Prezenta
fisa
de
instruire
se
va
pastra
la
....................................................................................

Verificat,

Semnatura
instruirea

celui

care

a

efectuat

Fisa de instruire colectiva
TABEL NOMINAL cu persoanele participante la instruire
Subsemnatii am fost instruiti si am luat cunostinta de materialele prelucrate si
consemnate in fisa de instruire colectiva si ne obligam sa le respectam intocmai.
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Nr.
Numele si prenumele
crt.

Act identitate/grupa
sanguina

Semnatura

Numele si prenumele persoanei care a primit un exemplar............................
Semnatura.............................................
Nota:
Fisa se completeaza in 2 exemplare.

ANEXA 2
TEMATICA DE INSTRUIRE
•
•
•
•
•

GHID DE CONDUCERE PREVENTIVA elaborat de HABAU PPS PIPELINE
SYSTEMS
Consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate
si sanatate in munca si a reglementarilor interne in materie de circulatie.
Semnalizarea cailor de circulatie din santier si amplasarea locurilor de parcare.
Locuri de descarcare a materialelor
Planul de management al traficului pag. 16 Viteze de circulatie si Circulatia
pietonilor si pag. 21 Efectuarea transporturilor.
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