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Campania Europeană din Sectorul Construcţii 2004
1. Rezumat
În 2004 a fost lansată o a doua campanie de inspecţie în sectorul construcţii pentru a
continua campania din 2003. Tematicile inspecţiei din 2003, respectiv „Directiva UE 92/57” şi
„Căderi de la înălţime”, au fost extinse pentru a include tematicile „Cădere/ridicare de obiecte” şi
„Transport la locul de muncă”.
Rezultatele campaniei din 2004 nu dovedesc îmbunătăţiri faţă de anul 2003. Dimpotrivă, sar putea concluziona că pe şantierele mici situaţia ar putea fi chiar înrăutăţită uşor.
În comparaţie cu noile tematici de „Cădere de obiecte” şi „Transport la locul de muncă”,
tematica „Căderilor de la înălţime” s-a dovedit a fi mult mai gravă. Pe aproximativ 50% din
şantiere nivelul privind căderile de la înălţime s-a apreciat ca fiind prea scăzut (nivel de: „puţin
îndeplinit” sau „limitat” sau „neîndeplinire").
În ceea ce priveşte căderea/ridicarea de obiecte procentul scăzut a fost de aproximativ 30%,
iar pentru transportul la locul de muncă a fost între 22% şi 38%.
Astfel, s-a confirmat concluzia trasă în campania din 2003 că trebuie acordată o atenţie mult
mai mare acestor aspecte de securitate în sectorul construcţii.
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în sectorul construcţii rămâne o problemă urgentă.
2. Introducere
În 2001, Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC) a hotărât organizarea
unei campanii europene în sectorul construcţii. Prima campanie s-a organizat în anul 2003.
Campania a constat în efectuarea unei inspecţii şi a unei campanii de informare pe teme din
„Directiva Consiliului European 92/57/EEC privind şantierele temporare şi mobile” şi a avut ca
subpunct „căderile de la înălţime”.
Rezultatele campaniei din 2003 au fost raportate la SLIC în aprilie 2004. Acest raport a fost
adoptat la reuniunea SLIC din Dublin în mai 2004.
Campania de inspecţie din 2003 s-a repetat de două ori în anul 2004 şi a fost extinsă,
incluzând temele „transportul la locul de muncă” şi „căderea/ridicarea obiectelor”.
În 2005 noile State Membre vor avea propriile campanii, o campanie de inspecţie similară
campaniei de inspecţie din 2004 din vechile State Membre, precum şi o campanie de informare
subvenţionată de Comisia Europeană.
Pentru informaţii detaliate despre campanii şi despre Campania în Construcţii în special,
puteţi consulta Raportul pentru anul 2003, din aprilie 2004 (capitolele 2 şi 3).
Raportul pentru anul 2004 urmează ca un supliment al raportului campaniei din 2003.
Acesta cuprinde rezultatele celei de a doua campanii de inspecţie în construcţii care s-a desfăşurat
în 2004 în vechile State Membre, şi în plus în Norvegia şi Islanda. Deasemenea, cuprinde o
comparaţie cu rezultatele din 2003 (capitolul 4).
Planurile pentru anul 2005 şi pentru anii următori sunt descrise în capitolul 5.
În capitolul 6 este prezentată o metodă dezvoltată în Olanda care poate reprezenta un ajutor
în formularea politicilor cu factor mare de realizare.
În capitolul 7 sunt formulate recomandări. Rezultatele obţinute de fiecare dintre Statele
membre sunt prezentate în anexe.
3. Rezultatele Campaniei Europene în Construcţii 2004
Acest capitol descrie cele mai importante rezultate cantitative ale campaniei din 2004.
Toate informaţiile detaliate furnizate de Statele membre sunt prezentate în anexe.
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3.1. Instrumente de implementare
Tabelele următoare (Fig.1 şi 2) cuprind relaţia între clasa de mărime şi numărul de instrumente de
implementare utilizate. Se poate observa că pe şantierele mai mari sunt utilizate mai multe
instrumente decât pe şantierele mai mici, cu excepţia celor organizate pentru scopuri urgente şi de
urmărire legală unde este invers.
Figura 1 – Numărul de instrumente de implementare în 2004

Size class – clasa de mărime, după numărul lucrătorilor;
Number of sites – numărul de şantiere;
Verbal warning – avertismente verbale;
Written warning – avertismente scrise;
Cessation of work – încetarea lucrului;
Fine – amendă;
Legal prosecution – propunere de urmărire penală;
Sites no instruments – şantiere care nu au fost controlate.
Figura 2 – Numărul de instrumente de implementare pentru 100 de şantiere

Pe baza clasificării potrivit clasei de mărime, s-ar putea concluziona că presupunerea că şantierele
de construcţii mai mari ar putea înregistra cifre mai mari decât cele mici este adevărată doar într-o
măsură limitată.
Pe unul şi acelaşi şantier se pot afla câţiva angajatori sau subcontractori, ceea ce ar putea determina
aplicarea mai multor instrumente pe şantier.
Rezultatele din campaniile derulate de Statele membre prezentate în tabelul din Fig.2. demonstrează
clar că există o diferenţă considerabilă între utilizarea instrumentelor de implementare în Statele
membre.
Deasemenea, numărul de şantiere necontrolate (neinspectate) variază între 2 şi 56%. Aceasta se
datorează probabil mai degrabă diferenţelor în politica de implementare decât situaţiei “de facto” în
ceea ce priveşte condiţiile de muncă. Alte rubrici evidenţiază diferenţe considerabile. Anumite state
utilizează încă avertismente verbale, altele au renunţat la utilizarea acestora. Anumite state impun
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amenzi altele nu au această posibilitate. Pentru a crea un nivel al domeniului de desfăşurare este
necesar să se înceapă cu armonizarea posibilităţilor şi politicilor implementate de Statele Membre.
Figura 3 – Numărul total de instrumente de implementare în fiecare Stat Membru

Media numărului de şantiere unde nu au fost făcute controale (inspecţii) este mai mult sau mai puţin
egală cu cea tuturor claselor de mărime. Totuşi, cifrele pentru Statele Membre arată diferenţe
considerabile.
Figura 4 – Procentul de şantiere care nu au fost controlate, în fiecare Stat Membru
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3.2 Directiva 92/57/CE
În cadrul campaniei s-a verificat îndeplinirea obligaţiilor în ceea ce priveşte coordonarea,
planul de securitate şi sănătate şi notificarea prealabilă. În ceea ce priveşte respectarea acestor aşa
numite „obligaţii sistem” în cadrul Directivei, există o relaţie pozitivă între mărimea şantierului şi
gradul de conformitate.
În timp ce gradul de conformitate pe şantierele mici este mai mare de 80%, se poate aprecia
că şantierele de construcţii mari (cu mai mult de 50 lucrători) ating în mod clar procente mai mari
ale gradului de conformitate, respectiv de 90-98% (Fig.5 – Fig.7).
Figura 5 – Stabilirea coordonatorilor în funcţie de clasa de mărime în şantiere

Figura 6 – Planul de securitate şi sănătate în funcţie de clasa de mărime în şantiere

Figura 7 – Notificare prealabilă dată în funcţie de clasa de mărime în şantiere
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3.3 Căderi de la înălţime
Situaţia „de facto” în ceea ce priveşte securitatea pe şantierele de construcţii mari poate fi mai bună
decât pe şantierele de construcţii mici, însă nivelul respectării situat între 20-30% pe şantierele mari
este mai redus în comparaţie cu cel de 40-50% pentru şantierele de construcţii mici (Fig.6 – Fig.7).
Figura 8 – Identificarea riscurilor care implică, căderi de la înălţime în funcţie de clasa de mărime
în şantiere

Figura 9 – Alegerea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor în funcţie de clasa de mărime în
şantiere
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3.4 Căderea/Ridicarea de obiecte
Figura 10 – Planificare de securitate în ceea ce priveşte căderea/ridicarea de obiecte în funcţie de
clasa de mărime în şantiere

Figura 11 – Operare în securitate în ceea ce priveşte căderea/ridicarea de obiecte în funcţie de clasa
de mărime în şantiere

Figura 12 – Echipamente, maşini şi măsuri de securitate în ceea ce priveşte căderea/ridicarea de
obiecte în funcţie de clasa de mărime în şantiere
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3.5 Transportul la locul de muncă
Figura 13 – Şantiere sigure în ceea ce priveşte transportul la locul de muncă în funcţie de clasa de
mărime în şantiere

Figura 14 –Vehicule sigure în ceea ce priveşte transportul la locul de muncă în funcţie de clasa de
mărime în şantiere

Figura 15 – Securitatea şoferilor în ceea ce priveşte transportul la locul de muncă în funcţie de
clasa de mărime în şantiere

Rezultatele din diferite state dovedesc o largă răspândire a neconformităţii (Anexa 2). În
plus faţă de diferenţele considerabile în ceea ce priveşte conformitatea, este de remarcat că există
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diferenţe majore în ceea ce priveşte mijloacele de implementare, care se pot datora diferenţelor de
cultură şi practici de inspecţie.
Informaţiile obţinute în cadrul campaniei pot reprezenta un prim pas spre înţelegerea acestor
diferenţe, care trebuie să impulsioneze direcţiile pentru creşterea armonizării.
Rezultatele campaniilor de inspecţie relevă necesitatea urgentă de a acţiona şi reconfirmă
faptul că Inspectoratele de Muncă trebuie să se focalizeze pe condiţiile de muncă din sectorul
construcţii în toată Europa.
Rezultatele campaniei din 2003 precum şi cele ale campaniei din 2004 justifică în mod clar
continuarea concentrării atenţiei asupra sectorului construcţii în anii viitori şi acest lucru se aplică în
special căderilor de la înălţime.
În anul 2005, campania de inspecţie se va desfăşura, deasemenea, în noile State Membre.
Acest lucru oferă oportunităţi interesante de a fixa aceleaşi aspecte stabilite, pe agenda acestor state.
Campania va arăta gradul de respectare a obligaţiilor Europene şi naţionale în Europa şi în diferite
ţări. În mod clar, nivelul de respectare trebuie considerabil îmbunătăţit în toate ţările.
Companiile beneficiază de încurajări suplimentare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, în interesul unor bune condiţii de muncă pentru toţi
lucrătorii din sectorul construcţii din Europa.
4. Rezultatele campaniei din 2004 în comparaţie cu rezultatele campaniei din 2003
Rezultatele campaniei din 2004 sunt comparate cu rezultatele campaniei din 2003.
Campania din 2004 a fost mai extinsă decât campania de control din 2003 şi de aceea s-au luat în
considerare numai punctele corespunzătoare. Acestea au fost cuprinse în lista Directivei EU şi se
referă la căderile de la înălţime.
Cifrele nu arată nicio îmbunătăţire în anul 2004 faţă de 2003. Dimpotrivă, s-ar putea
conchide că pe şantierele mici (clasa de mărime 1 – 5 şi 6 – 20) situaţia este ceva mai proastă decât
în 2003. Doar şantierele mari arată o situaţie uşor îmbunătăţită sau cifre comparabile.
Compararea cifrelor trebuie făcută însă cu multă prudenţă deoarece vizitele nu au fost făcute
la întâmplare, iar în 2004 numărul şantierelor vizitate nu a fost acelaşi în toate ţările ca în anul
precedent. În timp ce în unele ţări au fost vizitate cam acelaşi număr de şantiere în 2004 ca şi în
2003, în altele, numărul celor vizitate în 2004 a fost de aproximativ jumătate din numărul celor din
2003. În Franţa, pe de altă parte, au fost vizitate de aproape patru ori mai multe şantiere în 2004 şi
s-au emis numeroase avertismente scrise.
Comparată cu tematicile „obiecte în cădere” şi „transportul la locul de muncă”, tema
„căderii de la înălţime” s-a dovedit a fi mult mai importantă. În aproximativ 50% din şantiere,
scorul relativ la „căderile de la înălţime” a arătat un nivel insuficient de conformitate cu prevederile
legale, limitat sau chiar inexistent. În ceea ce priveşte căderea/ridicarea obiectelor, rezultatul a fost
de aproximativ 30%, iar în transportul la locul de muncă procentul s-a situat între 22% şi 38%.
În general, folosirea tuturor instrumentelor a fost cu mai mult de 25% mai redusă în 2004 în
comparaţie cu 2003, cu excepţia instrumentului sistării activităţii. Din cele 36.090 şantiere vizitate
în 2003, la 3.664 a fost sistată activitatea, adică în mai mult de 10% din şantiere, iar în 2004 din
totalul de 24.962 şantiere vizitate a fost sistată activitatea în 3.332, ceea ce reprezintă un procent
mai mare de 13%.
În Belgia, Germania, Italia, Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii, în 2004, folosirea
instrumentelor s-a situat doar între 42-75% din folosirea lor în 2003. În Austria, Danemarca,
Finlanda, Islanda, Olanda şi Portugalia procentele de folosire a instrumentelor au fost mai mult sau
mai puţin aceleaşi, adică între 80% şi 110%. În Franţa, Grecia, Luxembourg şi Spania folosirea
instrumentelor în 2004 a fost mult mai frecventă decât în 2003, situându-se între 130% şi 170%.
Aşa cum s-a menţionat mai sus, nu se poate conchide că situaţia în 2004 a fost mai gravă decât în
2003, dar nici că a fost îmbunătăţită în vreun fel.
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Figura 16 - Utilizarea relativă a instrumentelor de către Statele Membre în 2004 comparativ cu
2003 per Stat Membru (2004/2003 în procente)

Cifrele pentru Norvegia în 2003 nu au fost completate din cauza unor probleme tehnice.
Cifrele arată că este încă mare nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în sectorul
construcţii.
5. Masa celor unsprezece
În timpul ultimei întâlniri a Grupului de Lucru în construcţii, Preşedintele a prezentat “Masa
celor unsprezece”, o metodă folosită în Olanda ca sprijin în formularea de politici cu grad înalt de
conformitate [cu prevederile legale]. Vezi. Anexa 3.
Comparând rezultatele campaniilor din 2004 şi 2003, se poate remarca faptul că în
construcţii sunt încă multe aspecte foarte riscante, care cer mai multă atenţie constantă din partea
persoanelor responsabile.
Se poate face referire la concluziile şi recomandările prezentate în rapoartele acestor
campanii. Scopul final este de a înregistra mai mult respectarea prevederilor şi mai puţine accidente.
Principala parte responsabilă este angajatorul. Datoria lui este de a asigura condiţii de muncă sigure
pentru angajaţii săi. Guvernul este responsabil nu numai de legislaţie şi aplicarea ei, dar şi pentru
informare. Alte persoane responsabile sunt lucrătorii, consiliile şi reprezentanţii lucrătorilor (pentru
securitate în muncă), organizaţiile de ramură ale angajatorilor şi lucrătorilor, ale arhitecţilor şi
proiectanţilor, clienţilor şi furnizorilor de echipamente.
Potrivit noilor Principii Comune, adoptate la Maastricht în 3 noiembrie 2004, Inspecţiile
Muncii trebuie să folosească aşa-numita abordare “holistică”. ‘Holistic’ înseamnă o abordare de
sistem care include aplicarea, informarea şi consilierea precum şi alte instrumente. Inspectoratele
trebuie să folosească aceste instrumente echilibrat pentru a găsi calea cea mai eficientă pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. În mod similar, există o nevoie urgentă de analiză solidă şi
evaluare a eficacităţii fiecărei măsuri. În timpul Preşedinţiei Olandeze, în a doua jumătate a anului
2004, au fost prezentate cu diverse ocazii câteva alternative de aplicare a legislaţiei. Unele referinţe
10

Campania Europeană din Sectorul Construcţii 2004
pot fi făcute în dările de seamă ale conferinţei pe tema Dialogului Social, care a avut loc la
Amsterdam în perioada 15-17 September 2004.
Principalele alternative, care ar putea fi folosite ca înlocuitor pentru aplicare, sunt:
Publicitate, informare, consiliere;
Întărirea rolului altor responsabili, îmbunătăţirea dialogului social;
Convenţii între angajatori, lucrători şi guvern;
Certificare;
Indicatori de realizare;
Regulamente pe ramură;
Grupuri de lucru formate din persoane influente;
Stimulente financiare;
Rolul conducător al guvernului ca şi client. Vezi Regatul Unit: ‘Excelenţă în Achiziţii’.
Masa celor Unsprezece conţine o listă de control cu 5 dimensiuni de respectare spontană şi 6
dimensiuni de aplicare.
T1 Cunoaşterea regulilor;
T2 Costuri şi beneficii;
T3 Grad de acceptare;
T4 Respectul pentru autoritate al grupului ţintă;
T5 Controlul neoficial;
T6 Riscul raportării;
T7 Riscul inspecţiei;
T8 Riscul detectării;
T9 Selectivitate;
T10 Riscul sancţiunii;
T11 Severitatea sancţiunii.
Grupul de lucru a trasat principalele instrucţiuni pentru prevenirea căderilor de la înălţime.
Totuşi, nu fiecare companie este familiară cu toate instrucţiunile detaliate.
Costurile şi beneficiile sunt importante, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi
pentru micii întreprinzători. Pe de altă parte, sunt înteprinderi cu standarde înalte de securitate şi
sănătate care operează eficient şi economic. Calitatea mai slabă în construcţii ar putea fi rezultatul
costurilor ridicate ale întreţinerii. Directiva locuri de muncă temporare şi mobile nu a fost
acceptată unanim.
Grupul de lucru a identificat ca principală problemă a întreprinderilor lipsa sistemelor de
management cu control intern şi lipsa de supraveghere a comportamentului uman.
De aceea Guvernele ar trebui să pună mai mult accent pe respectarea reglementărilor decât
pe cunoaşterea lor.
“Masa celor Unsprezece” a fost considerată ca un instrument folositor pentru Statele
Membre în evaluarea politicilor lor.
6. Acţiuni de monitorizare în Construcţii în 2005-2007
În anii următori, se va acorda atenţie problemelor legate de sănătatea şi securitatea în muncă
în sectorul construcţii.
În 2005, noile State Membre vor organiza o campanie similară pe baza prevederilor
Directivei UE 92/57, precum şi a temelor „cădere de la înălţime”, „transportul la locul de muncă”
şi „căderea de obiecte şi ridicarea”.
În 2006, campania generală în domeniul azbestului a inclus şi sectorul Construcţii. La
întâlnirea europeană privind Securitatea în Construcţii, care a avut loc la Bilbao, Spania, la 22
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noiembrie 2004, au luat parte reprezentanţi din acest sector din întreaga Europă. Participanţii la
întâlnire au recunoscut faptul că toate părţile (implicate) trebuie să depună mai multe eforturi pentru
a reduce numărul accidentelor şi a îmbunătăţi mijloacele de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.
Întâlnirea europeană privind Securitatea în Construcţii lansează un apel către toate părţile
din sectorul construcţiilor, cerându-le să treacă la o acţiune hotărâtă pentru a realiza ameliorări
permanente în conformitate cu cerinţele prevăzute în strategia UE privind sănătatea şi securitatea,
mai ales prin aplicarea eficientă şi deplină a legislaţiei naţionale care transpune Directiva
92/57/CEE.
În anul 2006, va avea loc la Bilbao o întâlnire de monitorizare/urmărire, în cadrul căreia
Statele Membre care au semnat Declaraţia de la Bilbao vor raporta progresele înregistrate în ce
priveşte sănătatea şi securitatea în construcţii.
În 2007, se va acorda o atenţie specială manipulării manuale. Sectoarele ce urmează a fi
supuse inspecţiilor trebuie selectate în 2005/2006. Construcţiile pot fi unul din sectoarele selectate.
Campaniile vor fi susţinute, în măsura posibilităţilor, de “Factsheets”, pe care le publică
periodic Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă de la Bilbao (OSHA).
7. Recomandări şi concluzii
Acest capitol va face din nou referire la recomandările din raportul pe 2003 acolo unde ele
se aplică încă.
7.1 Recomandări generale privind organizarea de campanii viitoare
Rezultatele obţinute cu campania publicitară, oricât de copleşitoare ar fi, demonstrează că
modul de operare a fost foarte eficient. În ceea ce priveşte publicitatea, nu mai este necesară o nouă
armonizare. Pentru a sublinia mesajul, Statele Membre vor recurge la creativitatea proprie şi la cele
mai bune practici, profitând şi de experienţa şi exemplele bune din alte ţări. Materialul produs de
Agenţia de la Bilbao s-a dovedit a fi de un real folos unora dintre Statele Membre, astfel încât
aceasta ar putea fi o recomandare pentru campanii publicitare viitoare, în special în noile State
Membre.
Pentru campanile de control, se fac următoarele recomandări:
•
Trebuie să se profite de oportunitatea de îmbunătăţire a viitoarei armonizări în
implementare. Prin alegerea unui număr limitat de elemente, se poate face un efort pentru a se
ajunge la un acord în privinţa procedurilor de implementare, de exemplu pentru cazurile cele mai
grave.
•
Există sentimentul împărtăşit că procedurile legale trebuie scurtate. Amenzile aplicate pe loc
şi oprirea lucrului sunt instrumentele cele mai eficace. Se recomandă ca inspectoratele din toate
Statele Membre să poată avea capacitatea de a folosi aceste instrumente într-o manieră uniformă, şi,
pe cât posibil, cu cât mai puţine formalităţi birocratice posibil. Cele mai eficiente sisteme de
implementare urmează să fie introduse în toate Statele Membre.
•
Este foarte important ca activităţile de inspecţie şi acţiunea de implementare să conducă la
schimbări structurale în companii. Ar merita să fie dezvoltată o metodă de măsurare la nivel
european, astfel încât să poată fi comparate nivelurile de securitate din diferite ţări şi să poată fi
estimate eficacitatea publicităţii sau diverse alte acţiuni de implementare. În Finlanda, o metodă
numită metoda TR (construcţia sigură) este folosită de inspectori pentru a estima nivelul de
securitate pe şantierele de construcţii şi schimbările intervenite în aceste nivele. Indicii variază de la
0, care înseamnă neconformitate, la 100, pentru deplina conformitate. Inspectorii urmează cursuri
de formare în utilizarea acestei metode.
•
Deşi inspectorii trebuie să aibă un anumit grad de libertate în efectuarea controalelor,
punctele de plecare în ceea ce priveşte acordarea de asistenţă, consultanţă sau implementare ar
putea fi armonizate într-un şi mai mare grad.
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•
Campaniile de inspecţie trebuie să aibă un scop comun şi clar. Tema principală trebuie
recunoscută ca atare de către toate Statele Membre. Trebuie să existe un anumit consens în privinţa
celor mai eficace modalităţi de a asigura prevenirea. Numărul elementelor supuse inspecţiei trebuie
să fie limitat astfel încât să fie practicabil la nivelul Statelor Membre şi al inspectorilor.
•
Campaniile trebuie să fie bine pregătite. Ar putea fi utilă folosirea de resurse EU în
pregătirea proiectelor de propuneri şi producerea de materiale suport. Luând în considerare procesul
de luare a deciziilor în CE şi timpul necesar Statelor Membre pentru a parcurge etapele procedurale,
pregătirea trebuie să înceapă cel puţin cu un an înainte de declanşarea campaniei de control.
Perioadele de control trebuie stabilite de comun acord. Trebuie respectate intervalul de livrare a
materialului către Statele Membre şi cel de raportare a rezultatelor de către Statele Membre.
•
Deşi Statele Membre au libertatea de a-şi selecta numărul locaţiilor sau companiilor pe care
să le controleze în funcţie de resursele disponibile, trebuie să existe o anumită limită minimă în
procentul locaţiilor care trebuie inspectate pentru a putea face posibilă comparaţia între rezultatele
activităţii de inspecţie din fiecare Stat Membru.
•
Campania trebuie elaborată în detaliu astfel ca angajatorii şi angajaţii să fie solicitaţi în
acelaşi mod în timpul inspecţiilor. Situaţiile similare vor fi tratate în mod egal. Principiile comune
de prevenire colectivă versus echipament de protecţie individuală vor fi aplicate în mod egal.
•
Implicarea sindicatelor şi a asociaţiilor angajatorilor poate fi foarte utilă pentru sprijinirea
campaniilor de inspecţie şi pentru creşterea eficienţei. Agenţia de la Bilbao ar putea fi folositoare în
acest sens. Rezultatele campaniilor de inspecţie ar trebui făcute publice cu ajutorul acestor
intermediari sau în mod direct.
•
Reprezentanţii din Statele Membre trebuie să acţioneze ca un grup. Este nevoie foarte mare
de transparenţă. Ce a fost făcut în fiecare Stat Membru, cum şi care au fost rezultatele? Întâlnirile
comune, seminariile sau simpozioanele trebuie folosite pentru schimbul de opinii. Deasemenea,
programul SLIC de schimb de experienţă pentru inspectori ar putea fi foarte folositor în această
privinţă.
7.2. Recomandări specifice pentru domeniul construcţii
•
Este necesar să se acorde o atenţie continuă securităţii şi sănătăţii în muncă în domeniul
construcţii. De aceea, este recomandat ca acţiunile comune din construcţii să fie repetate periodic în
toată Europa. Tematicile pot fi schimbate de fiecare dată. Se pot alege tematici pentru publicitate
cât şi pentru acţiunile de inspecţie în cooperare cu Agenţia de la Bilbao, pe baza unei analize
riguroase si a unor statistici detaliate. Campaniile din 2003 şi 2004 s-au concentrat pe aspecte de
securitate şi organizaţionale. Pentru viitoarele campanii de inspecţie vor fi luate în considerare
probleme importante de sănătate în muncă.
•
Încheierea de acorduri între autorităţi şi parteneri sociali ar putea fi o soluţie pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în şantierele de construcţii. Deoarece construcţiile sunt un sector
cu riscuri în întreaga Europă, acţiunile vor fi extinse în 2005 pentru noile State Membre. Toate
materialele colectate în campaniile din 2003 şi 2004 vor fi puse la dispoziţia noilor State Membre.
SLIC a hotărât să ajute Statele Membre să îşi elaboreze campanii de publicitate şi de
inspecţie şi să folosească oportunităţile de formare pentru inspectorii de muncă care controlează
domeniul construcţii.
•
Statele Membre trebuie să analizeze situaţia şi să ia în considerare alte strategii suplimentare
faţă de controale, pentru a îşi atinge obiectivele de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de
reducerea numărului de accidente. Exemple de alte strategii ar fi:
- publicitate, informare, consiliere
- îmbunătăţirea dialogului social, întărirea rolului altor participanţi
- convenţii între angajatori, lucrători şi guvern. De ex, în Danemarca Ministerul
Angajării a încheiat un acord cu partenerii sociali pentru reducerea numărului de
accidente grave raportate în perioada 2002-2005 cu 15% pentru că aceasta a fost
văzută ca o responsabilitate comună.
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- Certificarea
- Indicatori de realizare
- Reglementări pe domenii
- Grupuri de lucru formate din persoane influente
- Stimulente financiare
- Rolul de lider al guvernului ca si client. Vezi UK: “ Excelenţă în achiziţii”
•
Grupul de Lucru a identificat ca problemă principală în companii lipsa unui sistem de
management cu audit intern şi lipsa supravegherii comportamentului uman. Guvernele trebuie să
pună mai mult accent pe conformitatea cu reglementările decât pe cunoaşterea reglementărilor.
7.3. Concluzii
Campaniile de inspecţie din 2003 şi 2004 pot fi considerate un succes uriaş care a dovedit că
în întreaga Europă se poate pune accent pe acelaşi lucru în acelaşi timp. Concluzia generală este că
este nevoie ca Inspecţiile Muncii precum şi angajatorii şi lucrătorii care lucrează în sectorul
construcţii, dar şi clienţii, arhitecţii, consultanţii şi autorităţile publice să acorde o atenţie continuă
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a lucrătorilor din construcţii din întreaga Europă. Datorită
iniţiativei SLIC şi sprijinului Comisiei Europene, problemele din construcţii au fost aduse în atenţie.
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Campania europeană în construcţii 2004
Rapoarte ale Statelor Membre
Explicarea tematicilor de control ale formularului de raportare pe anul 2004
Această parte poate fi folosită pentru completarea formularului de raportare pentru campania
europeană de control din 2004 din sectorul construcţiilor. (Vezi deasemenea, „Aide Memoire” al
campaniei din 2003 şi Anexa IV a Directivei 92/57).
Deoarece formularul de raportare în Excel va fi citit în mod automat pentru operaţii
ulterioare, vă rugăm să nu schimbaţi nimic în formular. Orice persoană care nu are programul Excel
poate solicita formularul în Word.
Deoarece lista de control a devenit mai lungă decât cele precedente, elementele
„Registrul/dosarul de securitate şi sănătate” şi „Selectarea şi controlul contractorilor” au fost omise.
Generalităţi
1. Numele statului membru
2. Perioada de raportare
3. Numărul şantierelor controlate în această clasă de mărime
Căderea de la înălţime
4. Identificarea riscurilor. Identificarea activităţilor care implică căderea de la înălţime şi
măsuri de prevenire împotriva unor asemenea accidente. Au fost identificate lucrul la o
înălţime mai mare de 2 m, inclusiv activităţile de întreţinere, curăţenie şi reparaţii, au fost
adoptate echipamente şi metode de lucru adecvate, iar lucrătorii au fost instruiţi în legătură
cu măsurile de prevenire. Riscurile lucrului la înălţime au fost deja identificate în etapa
proiectării. Acest lucru este menţionat în planul de securitate şi sănătate.
5. Echipamentul. Selectarea, utilizarea şi întreţinerea. Este furnizat echipament adecvat (scări,
schele, garduri, trape, marcarea accesului în siguranţă la acoperişurile fragile etc.), care este
menţinut în condiţii bune, controlat periodic şi utilizat în mod corespunzător.
Transportul la locul de muncă
6. Securitatea şantierului. Riscul privind gestionarea traficului – identificat şi menţionat în
Planul de securitate şi sănătate. Căi de circulaţie bine definite şi fără obstacole. Suprafeţe
stabile şi la acelaşi nivel, potrivite pentru a suporta greutatea maşinii. Căi de acces potrivite
pentru planul şantierului, de ex. absenţa gropilor în pavaj, a pantelor abrupte, a marginilor
neîngrădite, a colţurilor fără vizibilitate etc. Sisteme cu sens unic şi separarea efectivă a
pietonilor. Minimizarea riscului de mers cu spatele al vehiculului. Utilizarea echipamentului
individual de protecţie foarte vizibil (EIP). Implementarea Planului de gestionare a
traficului.
7. Vehicule sigure. Selectarea de echipament corespunzător pentru şantier, de ex. vehicule
pentru teren accidentat, maşini de dimensiuni potrivite ca să permită manevrarea şi lucrul în
siguranţă pe şantier. Întreţinerea eficientă a direcţiei, frânelor, anvelopelor, luminilor şi a
mijloacelor de semnalizare. Marcajul CE unde este cazul. Echipamente de protecţie
împotriva rostogolirii, împotriva obiectelor în cădere, centuri de siguranţă, acolo unde este
15
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cazul. Dispozitive de ajutor pentru mersul cu spatele al vehiculului să fie instalate unde este
cazul.
8. Securitatea / siguranţa şoferului. Toţi operatorii de utilaje trebuie să fie competenţi şi să fi
fost instruiţi corespunzător. Trebuie să existe un sistem de verificare. Supravegherea
şoferului inclusiv instructajul la locul de muncă, planul de dirijare a traficului, folosirea
centurilor de siguranţă. Verificarea performanţei şoferului prin observaţii asupra practicilor
de lucru.
Obiecte în cădere – Ridicarea
9. Planificarea în siguranţă. Riscul privind ridicarea – identificat şi menţionat în Planul de
securitate şi sănătate. Planificarea ridicării în siguranţă în timpul încărcării, al descărcării şi
în timpul fazei de construcţie. Informaţii furnizate de client pentru a permite planificarea
adecvată a ridicării şi selectarea echipamentului de ridicare. Stabilirea competenţei celor
implicaţi în planificare.
10. Lucrul în siguranţă. Toţi macaragiii trebuie să fie competenţi şi instruiţi corespunzător.
Sistemul de verificare la faţa locului. Verificarea performanţei lucrătorilor prin observaţii
asupra practicilor de lucru.
11. Măsuri, echipamente şi maşini de siguranţă. Măsurile şi echipamentul împotriva obiectelor
în cădere, echipamentul de ridicare (accesorii de ridicare: cabluri, lanţuri, frânghii, alte
cabluri textile etc. şi accesorii de ridicare a încărcăturilor: cârlige, ridicătoare, magneţi,
gheare, furci etc.) şi maşinile (lifturi/dispozitive folosite pentru transportul pe verticală al
mărfurilor) sunt întreţinute în mod corespunzător, controlate periodic şi, unde este cazul,
marcate CE.
Directiva UE
Directiva privind şantierele temporare sau mobile 92/57/CEE
12. Numirea coordonatorilor.
13. Planul de securitate şi sănătate.
14. Anunţarea prealabilă.
Numărul mijloacelor juridice/şantier
În plus faţă de formularul din 2003, nu numai numărul mijloacelor utilizate trebuie să fie menţionat,
dar şi numărul şantierelor unde au fost folosite mijloacele respective.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nici un mijloc folosit
Avertisment verbal
Avertisment scris
Sistarea activităţii
Amendă
Propunere de urmărire penală
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GHID PRIVIND CONTROLUL RISCULUI
CĂDEREA DE LA ÎNĂLŢIME
a. Identificarea activităţilor şi a măsurilor de
prevenire legate de căderile de la înălţime
b. Selectarea, utilizarea şi întreţinerea
corespunzătoare a echipamentului

TRANSPORTUL LA LOCUL DE MUNCĂ
a. Securitatea şantierului

b. Vehicule sigure

c. Securitatea şoferului

OBIECTE ÎN CĂDERE – RIDICAREA
a. Planificarea în siguranţă

b. Securitatea operatorului

Evaluarea riscurilor de către persoana
responsabilă, ierarhia de prevenire a căderii
trebuie aplicată, comunicarea măsurilor de
control către lucrători
Luarea în considerare a întregului echipament de
acces, inclusiv platformele mobile de ridicare,
scările, oprirea şi împiedicarea căderii, plase,
balustrade etc.
Riscul privind dirijarea traficului – identificat şi
menţionat în Planul de securitate şi sănătate.
Planul de dirijare a traficului să fie implementat.
Să existe căi bine definite fără obstacole. Căi de
acces potrivite pentru planul şantierului, de ex.
absenţa gropilor, a pantelor abrupte, a marginilor
neîngrădite, a colţurilor fără vizibilitate etc.
Sisteme cu sens unic şi separarea efectivă a
pietonilor. Minimizarea riscului de mers cu
spatele al vehiculului. Utilizarea echipamentului
individual de protecţie cu vizibilitate.
Selectarea de utilaje potrivite pentru şantier, de
ex. vehicule de teren accidentat, maşini/instalaţii
a căror dimensiune să permită rotaţia la 360o în
siguranţă. Întreţinerea eficientă a direcţiei,
frânelor, anvelopelor, luminilor şi a mijloacelor
de semnalizare.
Toţi operatorii pe vehicule sunt competenţi şi
sunt instruiţi conform standardelor naţionale
specifice. Existenţa unui sistem de verificare.
Supravegherea şoferului inclusiv instructajul la
locul de muncă, planul de dirijare a traficului,
folosirea centurilor de siguranţă. Verificarea
performanţei şoferului prin observaţii asupra
practicilor de lucru.
Riscul privind operaţiunile de ridicare –
identificat şi menţionat în Planul de securitate şi
sănătate. Furnizarea informaţiilor de către client
pentru a permite planificarea adecvată a ridicării
în siguranţă. Stabilirea competenţei celor
implicaţi în planificarea şi realizarea
operaţiunilor de ridicare. Existenţa unui sistem
care să asigure selectarea echipamentului de
ridicare adecvat.
Toţi macaragiii sunt competenţi şi sunt instruiţi
conform standardelor naţionale specifice.
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c. Ridicarea în siguranţă

Sistemul de verificare la faţa locului. Verificarea
performanţei operatorului prin observaţii asupra
practicilor de lucru.
Asigurarea întreţinerii şi controlului
corespunzător al maşinilor de ridicat. Selectarea,
utilizarea şi întreţinerea corectă a
echipamentului de ridicare (cabluri speciale,
lanţuri etc.)

Scală de evaluare
Fiecare indicator de control al riscului trebuie să fie evaluat pe o scală de la 1 la 4. Un punctaj 1
trebuie să satisfacă toate criteriile specifice ale indicatorului de control al riscului în domeniile
relevante
1
2
3
4
0
Conformitate
Conformitate
O anumită
Conformitate
Nu se aplică
totală
mare
conformitate
redusă sau
inexistentă
Ridicarea în siguranţă şi obiectele în cădere
În cazul acestui element al campaniei, accentul este pus pe organizarea operaţiilor de ridicare şi
asupra obiectelor în cădere. Inspectorilor li se cere să se concentreze pe:
- planificarea ridicării în siguranţă în timpul operaţiilor de livrare şi în timpul construcţiei;
- selecţia echipamentelor de ridicare adecvate;
- supravegherea operaţiilor de descărcare şi ridicare;
- competenţa operatorilor, persoanelor desemnate;
- siguranţa corespunzătoare a încărcăturilor pe platformele de lucru;
- furnizarea de prevederi corespunzătoare pentru prevenirea obiectelor în cădere.
Inspectorii ar trebui să ceară consultarea procedurilor pentru planificarea operaţiilor de ridicare
indiferent dacă acestea sunt obişnuite, standard sau complexe. Trebuie verificată competenţa
persoanelor implicate în planificarea operaţiilor de ridicare şi a persoanelor care trebuie să
supravegheze operaţiunea pe şantier, asigurându-se că sunt instruite conform standardelor naţionale
corespunzătoare.
Dacă se foloseşte o macara mobilă, trebuie stabilită natura procedurilor de angajare şi trebuie
puse întrebări legate de controlul operaţiunii şi de furnizarea informaţiilor, mai ales cu privire la
condiţiile minime.
Acolo unde inspectorii sunt martori la operaţiuni de descărcare la care se utilizează echipament
de ridicare, ar trebui să ridice problema persoanelor cu atribuţii dacă este utilizat cel mai potrivit
echipament pentru sarcina respectivă. Deasemenea, ar trebui să solicite informaţii referitor la
metode sigure de ridicare cu cabluri, siguranţa încărcăturilor şi la prinderea maselor. Modul în care
operatorul încarcă manipularea este, deasemenea, foarte important, deoarece lucrul la înălţime poate
constitui o problemă, iar acest lucru ar trebui luat în considerare în faza de planificare.
Ar trebui puse întrebări legate de întreţinerea, controlul şi inspecţia minuţioasă a tuturor
echipamentelor de ridicare de pe şantier iar verificările cerute trebuie să fie făcute la zi.
Inspectorii ar trebui să evalueze standardele în ceea ce priveşte următorii indicatori de control al
riscului.
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a. Ridicarea – planificare în siguranţă

b. Ridicarea – echipament sigur

c. Ridicarea – siguranţa oamenilor

d. Obiecte în cădere

Riscuri privind operaţiunile de ridicare –
identificate şi menţionate Planul de securitate şi
sănătate. Informaţii furnizate de toate persoanele
implicate în vederea planificării în siguranţă,
mai ales în ceea ce priveşte condiţiile minime.
Stabilirea competenţei celor implicaţi în
planificarea şi supravegherea operaţiunilor de
ridicare.
Selectarea echipamentului adecvat de ridicare
pentru sarcina respectivă. Toate echipamentele
de pe şantier sunt întreţinute, controlate şi
inspectate minuţios, aşa cum este prevăzut în
Directiva 89/655 privind echipamentele de
muncă.
Operatorii, persoanele desemnate să fie instruiţi
conform legislaţiei naţionale corespunzătoare,
iar acest lucru să fie verificat pe şantier prin
observarea practicilor de lucru.
Identificarea riscului privind obiectele în cădere
–dispozitive de protecţie prevăzute pe toate
platformele de lucru. Depozitarea
corespunzătoare a materialelor. Masele de
ridicat trebuie să fie corespunzător ancorate.
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LISTELE DE VERIFICARE
PENTRU RIDICAREA ŞI PREVENIREA CĂDERILOR DE OBIECTE
În oricare situaţie dată, există un număr de factori de risc care contribuie la cauzele
accidentelor produse de ridicări. Sfaturile pe care persoana desemnată trebuie să le dea în vederea
asigurării operaţiilor de ridicare în siguranţă şi a prevenirii căderii obiectelor sunt date în tabelul de
mai jos. Sfaturile urmăresc o ierarhie care este grupată sub „deviza” planificării, echipamentelor şi
operaţiunilor în siguranţă. Pentru a gestiona riscurile de ridicare şi cădere a obiectelor, este posibil
ca persoanele desemnate să aibă nevoie să se asigure că toate măsurile prevăzute sunt întocmai
respectate (administrate).
a. Ridicarea – planificare sigură
Persoana responsabilă:
• este competentă pentru a prevedea detalii despre modul de planificare a
operaţiilor de ridicare;
• ia în considerare scopul şi complexitatea operaţiilor de ridicare;
• poate demonstra că persoanele implicate în planificarea sarcinilor sunt
competente şi instruite în conformitate cu standardele naţionale specifice;
• deţine informaţii despre caracteristicile terenului care pot prezenta riscuri la
instalarea echipamentelor de ridicare;
• cunoaşte responsabilităţile fiecăruia în timpul operaţiilor de ridicare
• identifică şi monitorizează operaţiile de ridicare:
o evaluarea riscurilor operaţiilor de ridicare;
o identificarea poziţiilor maselor care trebuie ridicate şi coborâte;
o locaţia cablurilor electrice de înaltă tensiune;
o greutatea şi centrul de gravitate al maselor care trebuie ridicate;
o metoda de prindere a masei.

b. Ridicarea –echipament sigur
Persoana responsabilă:
• selectează echipamentul de ridicare corespunzător specific sarcinii de
muncă;
• asigură că echipamentul este folosit in concordanţă cu standardele naţionale
agreate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• inspectează, examinează riguros şi menţine echipamentul de ridicare în
concordanţă cu cerinţele directivei care modifică Regulamentul de utilizare
a echipamentului de muncă [Directiva 95/63/EC]
c. Ridicarea – siguranţa persoanelor
Persoana responsabilă:
• verifică că toţi lucrătorii care lucrează cu echipamente de ridicare sunt
competenţi şi instruiţi în conformitate cu legislaţia naţională specifică;
• controlează pentru a asigura că există supraveghere potrivită pentru
operaţiile de ridicare
20
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d. Căderea obiectelor
Persoana responsabilă:
• asigură că platformele de lucru au balustrade (margini) de protecţie;
• asigură că depozitarea materialele la înălţime este făcută în mod
corespunzător;
• asigură că uneltele şi echipamentele aflate deasupra lucrătorilor sunt
asigurate corespunzător
• masele sau părţi ale lor care sunt ridicate sunt asigurate contra căderii
Transportul la locul de muncă
Scopul acestei iniţiative „transportul la locul de muncă” acoperă folosirea tuturor tipurilor de
vehicule şi echipamentele de muncă mobile (cu putere) în şantiere. Ea nu include vehiculele care
circulă pe şoselele publice. Vehiculele sunt o parte a vieţii de zi cu zi, nu numai la muncă dar în altă
parte, şi ca un rezultat al pericolelor asociate sunt adesea trecute cu vederea, şi tolerarea lor este o
problemă reală. Transportul la locul de muncă este a doua mare cauză a accidentelor mortale după
căderile de la înălţime. Principalele cauze ale accidentelor de muncă cauzate de transportul la locul
de muncă şi ale vătămărilor grave sunt:
• lovirea de către un vehicul în mişcare (70% din accidentele mortale);
• răsturnarea vehiculelor;
• persoane căzute din vehicule;
• mase căzute din vehicule.
La basculante, excavatoare şi vehicule de marfă apar în mod predominant accidente.
Riscurile transportului necesită să fie abordate corect în timpul proiectării şi planificării lucrărilor
de construcţii şi contractorul trebuie deasemenea să pună în aplicare controlul transportului pe
şantiere.
Problemele specifice în industrie includ:
• lipsa planurilor sau planuri necorespunzătoare ale dirijării transportului pe şantier
• lipsa evaluării sau evaluare necorespunzătoare a riscurilor asociate transportului pe şantier
• despărţire necorespunzătoare a căilor de acces pentru pietoni de cele pentru vehicule;
• instruirea şoferilor;
• borduri de protecţie necorespunzătoare pentru prevenirea trecerii vehiculelor peste acestea;
• lipsa structurilor de protecţie împotriva rostogolirii (ROPS)/ structuri de protecţie împotriva
căderii obiectelor (FOPS)/asigurarea şoferilor;
• menţinerea neadecvată a vehiculelor;
• precauţii insuficiente pentru vehiculele care lucrează în apropierea liniilor de înaltă tensiune;
• suprafaţă necorespunzător pregătită pentru susţinerea mişcării macaralelor, platformelor
mobile, instalaţiilor electrice
Controlul adecvat al riscurilor apărute în cadrul transportului la locul de muncă, în special
riscurile apărute în mişcarea vehiculelor, depinde de persoanele responsabile să stabilească şi să
menţină controlul problemelor care pot duce la accidente, în general grupate în trei categorii:
şantiere sigure, vehicule sigure şi şoferi în siguranţă.
Şantiere sigure: Riscul dirijării traficului identificat şi prevăzut în Planul de securitate şi
Sănătate. Existenţa Planului de dirijare a traficului, a rutelor bine definite libere de obstacole.
Accesul pe căile de circulaţie potrivite pentru amplasarea şantierelor ca de ex. absenţa gropilor
mari, pantelor abrupte, marginilor deschise, colţurilor fără vizibilitate, etc. Căi de circulaţie cu sens
unic, şi separarea efectivă a pietonilor. Reducerea riscului de mers cu spatele al vehiculului.
Folosirea de îmbrăcăminte cu vizibilitate mare; EIP.
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Vehicule sigure: Selectarea unei locaţii potrivite pentru şantier, care să aibă în vedere:
vehicule de teren accidentat, protecţie împotriva rostogolirii, maşini/instalaţii a căror dimensiune să
permită rotaţia la 360o în siguranţă. Întreţinerea direcţiei, frânelor, cauciucurilor şi sistemelor de
semnalizare luminoasă. Dispozitive corespunzătoare de ajutor pentru mersul cu spatele al
vehiculului acolo unde este cazul.
Şoferi în siguranţă: Toţi operatorii de vehicule sunt competenţi şi instruiţi în conformitate
cu legislaţia în vigoare. Să existe un sistem de verificare. Supervizarea şoferilor include instructajul
la locul de muncă, planul de dirijare a traficului şi folosirea centurilor de siguranţă. Performanţele
şoferului trebuie verificate prin supravegherea atentă şi supervizarea practicilor de lucru.
Neglijarea vreunuia dintre aceste controale poate duce la un accident sau deces, chiar dacă
cea mai mare parte ale altor aspecte ale controlului transportului la locul de muncă sunt respectate;
chiar şi cel mai bun şofer în cel mai bine organizat loc de muncă este expus la accidente grave dacă
frânele vehiculului cedează din cauza lipsei întreţinerii periodice. În mod similar, chiar dacă un loc
de muncă este bine planificat şi organizat, vehiculele sunt selectate şi menţinute în mod
corespunzător şi şoferii primesc instruire adecvată, dacă practicile la locul de muncă nu sunt
supervizate şi monitorizate este posibil să se dezvolte practici greşite.
Pe parcursul vizitelor, inspectorii de muncă trebuie să ia în considerare influenţa exercitată
de către persoana responsabilă cu operaţiile de transport din şantier şi, acolo unde este cazul, dacă
aceştia şi-au îndeplinit atribuţiile prevăzute de directiva 92/57/EEC – Directiva de şantiere
temporare şi mobile. Majoritatea acţiunilor de implementare cad în responsabilitate Contractorului
Principal. Totuşi acolo unde inspectorii cred că sunt şi alţi responsabili care nu şi-au îndeplinit
sarcinile, este necesară trimiterea înapoi la proiectant, coordonatorul de securitate şi sănătate în
muncă în stadiul de pregătire a proiectului şi clienţi.
CONTRACTORUL PRINCIPAL (sau coordonatorul de securitate şi sănătate din etapa de
implementare a proiectului)Acolo unde circulaţia vehiculelor prezintă riscuri importante, măsurile
de reduce a acestora trebuie prevăzute în Planul de securitate şi sănătate. Regulile şantierului trebuie
să asigure separarea căilor de circulaţie a pietonilor de cele ale vehiculelor şi utilizarea în siguranţă
a vehiculelor. Planul trebuie să prevadă deasemenea schimbul de informaţii dintre contractori. Când
nu a putut fi eliminat mersul cu spatele al vehiculelor, evaluarea riscurilor cerută de directiva cadru
(Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006) şi orice altă metodă vor defini sisteme sigure
de muncă care să includă sisteme de muncă în siguranţă, inclusiv dispozitive de ajutor pentru
mersul cu spatele al vehiculului. Contractorul principal trebuie să asigure că terenul unde
macaralele, instalaţiile electrice, sunt folosite şi manevrate este pregătit corespunzător.
BENEFICIARUL: În special în şantierele în lucru, beneficiarii au nevoie să li se furnizeze
informaţii asupra aspectelor necesare conducerii propriilor afaceri şi întreprindere care vor afecta
munca în şantier ca de ex. căile de circulaţie, vizibilitate, separare, orele de livrare etc.
PROIECTANT: Cerinţele transportului trebuie să fie luate în considerare în timpul
procesului de proiectare, inclusiv locul de acces pe şantier şi vizibilitatea necesară şoferilor,
mărimea materialelor folosite şi modul lor de livrare, stabilirea etapelor de construcţie pentru a
separa lucrătorii de majoritatea vehiculelor în mişcare şi pentru a permite loc corespunzător pentru
căile de circulaţie din jurul şantierului.
COORDONATOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN ETAPA DE PREGĂTIRE A
PROIECTULUI: Orice risc important asociat cu traficul în şantier trebuie să fie inclus în proiectul
de plan de securitate şi sănătate împreună cu informaţiile de la client care va însoţi documentaţia
pentru licitaţie.
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LOCUL DE MUNCĂ
1. Verificaţi dacă planul căilor de circulaţie este adecvat pentru vehicule şi pentru
activităţile lucrătorilor la locul de muncă. Ex:
Pietonii sunt separaţi de vehicule pentru securitatea lor?
Există treceri de pietoni adecvate pe căile de circulaţie pentru vehicule?
Există spaţii de parcare adecvate pentru toate nevoile de parcare?
Este nevoie de introducere a sensului unic pe căile de circulaţie ale vehiculelor din şantier
pentru a reduce riscul de coliziune?
2. Verificaţi dacă, căile de circulaţie a vehiculelor sunt potrivite pentru tipul şi
numărul de vehicule folosite. Ex:
Sunt căile de circulaţie destul de largi?
Sunt ele bine construite, au suprafeţele netede şi solide?
Sunt ele eliberate de obstacole sau alte pericole?
Sunt ele bine întreţinute?
VEHICULE
3. Verificaţi dacă vehiculele sunt sigure şi potrivite pentru sarcinile pentru care
trebuie să fie folosite. De ex:
Au fost selectate vehicule şi alte dispozitive pentru activităţile desfăşurate?
Sunt toate echipamentele de importanţă majoră pentru securitate ca frânele, luminile
oglinzile şi centurile de siguranţă aprovizionate de către fabricant la locul lor şi în ordine?
Există apărătoare pentru părţile periculoase ale vehiculelor , ca de ex. arbori şi lanţuri de
transmisie?
Există modalităţi sigure de intrare şi ieşire din cabină şi la alte părţi unde este necesar
accesul?
Este nevoie ca şoferul să fie protejat împotriva vătămării în eventualitatea răsturnării şi
căderii de obiecte?
4. Verificaţi dacă vehiculele fac obiectul unor proceduri de întreţinere. De ex:
Efectuează şoferii o verificare înaintea folosirii vehiculelor?
Există un program de întreţinere preventiv periodic pentru fiecare vehicul, executat la
intervale de timp predeterminate sau în funcţie de numărul de kilometri parcurşi? Se
realizează o examinare generală acolo unde este nevoie?
ŞOFERII ŞI ALŢI ANGAJAŢI
5. Verificaţi că procedurile de selecţie şi instruire asigură că şoferii şi alţi angajaţi
sunt capabili să-şi exercite activităţile în siguranţă şi cu responsabilitate. De ex:
Este experienţa anterioară a şoferilor verificată, sunt ei testaţi pentru a se asigura că sunt
competenţi?
Este prevăzută în instruire cum trebuie executată sarcina de muncă şi informaţii
referitoare la pericole specifice, viteză limită, parcare adecvată şi zonele cu încărcături?
6. Verificaţi activităţile desfăşurate de şoferi şi alţi lucrători când îşi realizează
sarcinile de muncă. De ex:
Şoferii conduc cu grijă? De ex: folosesc rutele corecte, conduc între limitele de viteză şi
respectă orice alte reguli ale şantierului?
Parchează ei în siguranţă şi în locuri sigure?
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Folosesc angajaţii procedurile de siguranţă în muncă de ex. când încarcă/descarcă,
asigurarea încărcăturilor, execută întreţinerea etc.?
Şoferii şi alţi angajaţi sunt interesaţi să-şi termine sarcinile în timp, sau există un risc de
accidentarea cauzat de oboseala rezultată din orele de muncă numeroase?
Fac managerii schimbări de rutină şi investighează practicile nesigure cu care s-ar putea
confrunta? Dau ei un bun exemplu respectând instrucţiunile pentru separarea căilor de
circulaţie pentru vehicule şi pietoni şi prin purtarea atunci când este necesar a accesoriilor
cu înaltă vizibilitate?
7. Verificaţi dacă nivelul de control/supervizare este cel potrivit. De ex:
Supraveghetorii, şoferii şi alţi angajaţi, incluzând contractorii şi şoferii vizitatori sunt
conştienţi de regulile de pe şantiere şi de menţinerea în siguranţă a locurilor de muncă şi a
practicilor de muncă?
Fiecare dintre cei aflaţi la locul de muncă este supervizat şi considerat răspunzător pentru
sarcinile sale şi există un sistem clar de penalizări care sunt aplicate atunci când angajaţii,
contractorii etc. nu respectă legislaţia în vigoare?
Există paşi clari făcuţi pentru a identifica comportamente nesigure a şoferilor vehiculelor
de pe şantier, a vehiculelor care vizitează şantierele şi pietoni, şi pentru a investiga
motivele care se ascund sub acestea şi pentru a corecta practicile nesigure?Au fost
nominalizate persoane pentru identificarea, investigarea şi corectarea practicilor nesigure?
ACTIVITĂŢILE VEHICULELOR
8. Verificaţi că nevoia de efectuat manevre de mers cu spatele este redusă la minim
şi atunci unde aceste manevre sunt necesare ele se fac în siguranţă şi în zone sigure
Este nevoie de un sens unic al căilor de circulaţie pentru a reduce nevoia de efectuare a
manevrelor de mers cu spatele?
Pot fi excluse persoanele neautorizate din zonele în care mersul cu spatele se efectuează
în mod obişnuit?
Este nevoie de a identifica şi marca în mod clar zonele de mers cu spatele pentru a fi uşor
recunoscute de şoferi şi pietoni?
Este nevoie de o persoană care să dirijeze mersul cu spatele al vehiculului? Poate fi
aceasta făcută în siguranţă?
Există oglinzi retrovizoare şi laterale montate pe vehicule pentru a asigura o vizibilitate
optimă de jur împrejur?
Este necesară prezenţa unui sistem video de supraveghere în spatele vehiculului pentru a
reduce unghiurile moarte în timpul mersului cu spatele?
Au vehiculele sistem de avertizare pentru mersul cu spatele?
9. Verificaţi dacă operaţiile de încărcare şi descărcare sunt făcute în siguranţă. De ex.
Sunt activităţile de încărcare descărcare făcute folosind sisteme de muncă pe sol care este
drept, solid şi fără gropi?
Sunt vehiculele înfrânate şi/sau stabilizate pentru a preveni mişcările nesigure pe
parcursul operaţiilor de încărcare sau descărcare?
Sunt încărcările/descărcările făcute pe cât posibil astfel încât încărcătura să fie distribuită
uniform pe vehicule pentru a evita instabilitate acestuia?
Sunt verificări făcute ca să asigure că încărcăturile sunt în siguranţă şi aranjate astfel încât
să nu alunece de ex atunci când şoferul frânează brusc sau vehiculul se află într-o pantă?
Există o situaţie în care când cineva merge către vehicul sau încărcătură se expune
riscului de cădere ? Dacă da este posibil să se elimine necesitatea acestei situaţii? Dacă
este inevitabil, ce precauţii trebuie luate pentru a reduce riscul de cădere?
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10. Verificaţi că operaţiile de basculare sunt executate în siguranţă. De exemplu:
Fac şoferii vizitatori un raport managerului de şantier pentru oricare instrucţiune relevantă
de dinaintea începerii operaţiilor de basculare?
Sunt persoanele neautorizate excluse din zona unde se efectuează bascularea?
Sunt operaţiile de basculare executate pe teren care este la nivel şi stabil şi în locaţii libere
de pericole extreme cum ar fi liniile de înaltă tensiune, conducte etc.?
Acolo unde şantierele nu au un nivel stabil, sunt suprafeţele unde se execută operaţiile de
basculare sigure pentru vehicule, de ex compacte şi fără pante foarte înclinate?
Este nevoie de dispozitive de blocare a roţilor de dimensiune corespunzătoare (saboţi de
frânare, pene) acolo unde vehiculele trebuie să meargă cu spatele înaintea basculării?
Verifică şoferii dacă încărcătura lor este uniform distribuită pe vehicul înainte de
începerea operaţiilor de basculare?
Se asigură întotdeauna şoferii şi nu conduc mai mult de câţiva metri înainte de a fi siguri
că bascula este complet goală?
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ANEXA 2
Grafice pentru Rezultatele cantitative pentru Statele Membre
Figura 17 – Stabilirea coordonatorilor pe şantierele din Statele Membre

Figura 18 – Planul de securitate şi sănătate pe şantierele din Statele Membre
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Figura 19 – Notificare prealabilă dată de Statele Membre pentru şantiere

Figura 20 – Identificarea riscurilor care implică, căderi de la înălţime în Statele Membre, pe
şantiere
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Figura 21 – Alegerea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului în Statele Membre, pe şantiere

Figura 22 - Planificare de securitate în ceea ce priveşte căderea/ridicarea de obiecte în Statele
Membre, în şantiere
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Figura 23 – Operare în securitate în ceea ce priveşte căderea/ridicarea de obiecte în Statele
Membre, în şantiere

Figura 24 – Echipamente, maşini şi măsuri de securitate în ceea ce priveşte căderea/ridicarea de
obiecte în Statele Membre, în şantiere
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Figura 25 - Şantiere sigure în ceea ce priveşte transportul la locul de muncă în Statele Membre, în
şantiere

Figura 26 - Vehicule sigure în ceea ce priveşte transportul la locul de muncă în Statele Membre, în
şantiere
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Figura 27 - Securitatea şoferilor în ceea ce priveşte transportul la locul de muncă în Statele
Membre, în şantiere
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ANEXA 3
“Tabelul celor Unsprezece” - Un ajutor pentru formularea de politici cu grad ridicat de
conformitate
Aceasta este o ediţie specială a Tabelului celor Unsprezece pentru întrunirea Consiliului
Miniştrilor Justiţiei şi ai Internelor, la 2-3 decembrie în Haga. Dacă aveţi întrebări în legătură cu
instrumentul sau comentarii asupra lui, vă rugăm să contactaţi Centrul de Expertiză a Implementării
Legislaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei. Centrul de Expertiză urmăreşte îmbunătăţirea calităţii
actului de control al implementării legislaţiei, utilizând Tabelul celor Unsprezece ca principal
sprijin în analizarea atitudinii referitoare la realizarea conformităţii. Tabelul a fost elaborat de Dr.
D. Ruimschotel pentru Ministerul Justiţiei şi în colaborare cu acesta.
Ne interesează opiniile dumneavoastră şi am aprecia dacă ni le-aţi aduce la cunoştinţă.
Ministerul Justiţiei
Law Enforcement Expertise Centre
PO Box 20301
2500 EH The Hague
The Netherlands
Telefon: +31 70 – 370 66 44
Fax: +31 70 – 370 79 59
E-mail: ERh@minjus.nl
Web site: www.justitie.nl/themas/rechtshandhaving
Cuvânt înainte
Politicile sunt elaborate cu rolul de a aduce schimbări în societate. Multe dintre ele se referă
la impunerea de standarde de conduită publicului, mediului de afaceri şi altor organizaţii.
Eficacitatea direcţiilor politice depinde de atitudinea acestor grupuri referitoare la conformitate cu
legislaţia. Un punct important aici este gradul până la care aplicarea legislaţiei este spontană,
respectiv că nu este influenţată de supervizarea şi de controlul de către autorităţi: conformitatea
spontană determină efortul necesar pentru acţiunea de control şi efortul implicit asupra sistemului
judiciar. Un număr de variabile comportamentale determină faptul că o nouă politică se poate baza
sau nu pe conformitatea spontană cu legislaţia sau trebuie susţinută prin acţiuni de control. Aceste
variabile de conformitate sau dimensiuni sunt definite în Tabelul celor Unsprezece ca un ajutor în
formularea politicilor cu un grad ridicat de conformitate.
Tabelul celor Unsprezece a fost creat pe la mijlocul anilor ‘90, şi de atunci a devenit un
concept familiar şi un instrument foarte utilizat în administraţia centrală olandeză. El este actualizat
periodic pentru a reflecta cele mai recente cunoştinţe teoretice şi experienţa acumulată. Puterea
acestui instrument constă în înţelegerea faptului că el arată care sunt factorii de succes şi de eşec în
liniile politice şi în legislaţie.
El precizează cauzele neconformităţii şi astfel prezintă un ghid menit să ducă la
îmbunătăţirea conformităţii şi, mai departe, la îndeplinirea obiectivelor politicilor. Tabelul
facilitează estimarea unui posibil grad de conformitate spontană cu legislaţia şi, pornind de la
aceasta, efortul necesar de control.
Această broşură prezintă pe scurt dimensiunile Tabelului celor Unsprezece şi aplicaţiile
acestuia în dezvoltarea de politici, elaborarea de legi, administrare şi punere în aplicare. Pentru a fi
mai uşor de utilizat şi pentru a-l aplica, Tabelul este acum disponibil şi în format digital. El conţine
nu numai lista de verificare, ci şi un test calitativ al factorului de conformitate, precum şi o estimare
cantitativă a conformităţii. Intenţia noastră este de a lansa în 2005 varianta engleză a Tabelului celor
Unsprezece pe Internet (www.justitie.nl/themas/rechtshandhaving).
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Instrucţiuni de utilizare a Tabelului celor Unsprezece
Lista de verificare din această broşură este utilizată în primul rând pentru verificarea
proiectelor legislative sau a politicilor propuse pentru factorul de conformitate şi control al
conformităţii. Puteţi aplica Tabelul celor Unsprezece în diferite puncte din procesul de elaborare a
politicilor (proiectare, formulare, administrare şi implementare). Este, de obicei, cazul în care cu cât
mai devreme sunt detectaţi factorii de eşec, cu atât aceştia vor fi mai uşor de remediat. Tabelul
poate fi, deasemenea, utilizat şi după faza de concepţie, însă, de exemplu, ca instrument pentru
estimarea capacităţii necesare pentru punerea în aplicare, stabilind ce activitate va fi necesară în
educaţia publică sau hotărând dacă se impun măsuri de flancare. În ultimii ani, Tabelul s-a dovedit a
fi util şi ca instrument post-evaluare.
Complexitatea analizei Tabelului celor Unsprezece şi timpul necesar efectuării acesteia sunt
flexibile şi măsurabile şi vor varia în funcţie de scopul proiectului. Utilizatorul poate parcurge lista
de verificare la biroul său, sau se aşează împreună cu câţiva colegi şi răspunde la întrebări, în mai
puţin de o jumătate de zi. În cazul unor politici vaste/cuprinzătoare şi complexe, se recomandă un
schimb de idei cu cei responsabili cu administrarea şi controlul conformităţii şi, dacă este posibil, cu
grupul ţintă. Acest lucru necesită o organizare mai amplă şi plasează solicitări mai mari asupra unor
aspecte, cum ar fi raportarea. Lista de verificare prezentată în secţiunea următoare. Când parcurgeţi
lista, este bine să aveţi tot timpul în vedere un grup ţintă specific, omogen, şi o regulă de bază
adecvată – standardul de conduită care reprezintă obiectivul politicii. De exemplu: grupul ţintă =
pietoni, regula de bază = pietonii pot traversa strada numai dacă semaforul pentru pietoni indică
verde.
Lista de verificare a Tabelului celor Unsprezece
DIMENSIUNILE CONFORMITĂŢII SPONTANE CU LEGISLAŢIA
T1 – Cunoaşterea regulilor
Conştientizarea şi claritatea regulilor şi reglementărilor în rândul membrilor grupului ţintă
a. Conştientizare
_ Sunt cunoscute regulile de către grupul ţintă?
_ Sunt depuse eforturi reduse de Grupul ţintă pentru a-şi face o părere despre reguli?
_ Membrii grupului ţintă nu consideră reglementările ca fiind prea elaborate?
b. Claritate
_ Sunt regulile formulate astfel încât grupul ţintă să le poată înţelege uşor?
_ Este grupul ţintă într-adevăr capabil să înţeleagă regulile?
_ Grupului ţintă îi este suficient de clar la ce se aplică regulile?
_ Grupului ţintă îi este clar ce regulă se aplică?
T2 – Costuri şi beneficii
Avantajele şi dezavantajele palpabile/nepalpabile privind încălcarea unei reguli sau conformitatea
cu aceasta, exprimate în timp, bani şi efort
a. Financiar/economic
_ Potrivit grupului ţintă, conformitatea cu regulile costă relativ puţin timp, puţini bani sau puţin
efort?
_ Crede grupul ţintă că încălcarea regulilor le-ar putea aduce puţine avantaje sau niciunul în materie
de timp, bani sau efort?
_ Crede grupul ţintă că încălcarea regulilor le-ar putea aduce dezavantaje?
_ Crede grupul ţintă că punerea în conformitate cu regulile le-ar putea aduce avantaje?
b. Nepalpabil
_ Potrivit grupului ţintă, conformitatea cu regulile aduce avantaje de ordin emoţional, social sau
care ţin de serviciu?
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_ Potrivit grupului ţintă, încălcarea regulilor aduce dezavantaje de ordin emoţional, social sau care
ţin de serviciu?
T3 – Grad de acceptare
Gradul până la care grupul ţintă consideră politica şi regulile ca fiind acceptabile
a. Acceptarea obiectivului propus de politică
_ Grupul ţintă consideră rezonabilă linia/direcţia politică (şi principiile care stau la baza acesteia)?
_ Grupul ţintă simte că împărtăşeşte responsabilitatea implementării politicii?
b. Acceptarea efectelor liniei politice
_ Grupul ţintă consideră ca acceptabil modul în care obiectivul politicii este pus în aplicare?
_ Grupul ţintă consideră acceptabile regulile care decurg din această politică?
T4 – Respectul faţă de autoritate al grupului ţintă
Cât de mult este dispus grupul ţintă să respecte autoritatea oficială
a. Autoritate oficială
_ Grupul ţintă respectă în general regulile?
_ Grupul ţintă manifestă, în general, respect faţă de autoritate?
_ Grupul ţintă respectă verdictul celor responsabili cu punerea în aplicare a regulilor?
b. Autoritate concurentă
_ Valorile proprii ale grupului ţintă sunt în conformitate cu regulile?
T5 – Controlul neoficial (controlul social)
Riscul (estimat de grupul ţintă) de consecinţe pozitive sau negative ale comportamentului, altele
decât cele estimate de autorităţi.
a. Control social
_ Grupul ţintă are sentimentul că orice contravenţie ar fi observată în scurt timp de către
comunitate?
_ Comunitatea grupului ţintă dezaprobă, în general, astfel de contravenţii?
_ Dacă da, comunitatea încearcă să corecteze acest comportament într-un fel sau altul?
_ Are această sancţiune socială vreun impact asupra grupului ţintă?
b. Supervizare orizontală
_ Există supervizare orizontală, de ex. audit financiar, coduri de disciplină, auditare pentru
certificare?
_ Această supervizare orizontală contribuie la o mai bună conformitate cu regulile în discuţie?
_ Grupul ţintă vede această supervizare orizontală ca fiind o formă adiţională de control?
_ Are această supervizare orizontală un impact asupra grupului ţintă?
DIMENSIUNILE ACŢIUNII DE CONTROL
T6 – Riscul raportării
_ Riscul, estimat de grupul ţintă, ca o contravenţie detectată de altcineva decât de autorităţi să fie
raportată autorităţilor
_ Potrivit grupului ţintă, este comunitatea înclinată, în general, să raporteze autorităţilor
contravenţiile detectate?
_ Potrivit grupului ţintă, cei care exercită supervizarea orizontală sunt în general înclinaţi să
raporteze autorităţilor contravenţiile detectate?
_ Grupul ţintă este de părere că oamenii ştiu, în general, cărui department din conducere să îi
raporteze contravenţiile detectate?
T7 – Riscul controlului
Riscul, estimat de grupul ţintă, de a fi controlat de către autorităţi pentru posibile contravenţii
a. Controlul documentelor
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_ Există un risc obiectiv major de controale ale documentelor?
_ Grupul ţintă crede că există un risc major de control al documentelor?
b. Controale fizice (pe teren)
_ Există un risc obiectiv major de control fizic?
_ Grupul ţintă crede că există un risc major de control fizic?
T8 – Riscul detectării
Riscul, estimat de grupul ţintă, ca o contravenţie să fie detectată în cazul în care autorităţile
efectuează controale
a. În cazul controlului documentelor
_ Se verifică toate datele într-un control al documentelor?
_ Le este uşor inspectorilor să detecteze contravenţii?
_ Documentele sunt dificil de falsificat?
_ Există un risc obiectiv major de detectare într-un control al documentelor?
_ Grupul ţintă este de părere că există un risc major de detectare într-un control al documentelor?
b. În cazul inspecţiilor fizice (pe teren)
_ Se verifică totul într-un control fizic?
_ Le este uşor inspectorilor să detecteze contravenţii?
_ Contravenţiile sunt limitate la un loc anume sau/şi la un anumit interval de timp?
_ Este tehnologia de control folosită suficient de sofisticată?
_ Există un risc obiectiv major de detectare într-un control fizic?
_ Grupul ţintă este de părere că există un risc major de detectare/depistare într-un control fizic?
T9 – Selectivitate
Riscul, perceput ca fiind crescut, de control şi detectare a unei contravenţii ca urmare a selectării
întreprinderilor comerciale/firmelor, persoanelor, acţiunilor sau a domeniilor ce urmează a fi
controlate
_ Contravenienţii au impresia că ei sunt întotdeauna controlaţi mai des decât cei care se
conformează regulilor?
_ În cadrul controalelor prin selecţie sunt depistaţi mai mulţi contravenienţi, comparativ vorbind,
decât în cadrul celor neselective?
_ Grupul ţintă este de părere că autoritatea de control este capabilă să ‘separe grâul de neghină’?
T10 – Riscul sancţiunii
Riscul, estimat de grupul ţintă, de sancţionare în cazul depistării unei contravenţii în timpul
controlului
_ Există un risc obiectiv major ca o sancţiune să fie impusă odată ce a fost depistată o contravenţie?
_ Potrivit grupului ţintă, o contravenţie este uşor de demonstrat?
_ Grupul ţintă apreciază că riscul unei sancţiuni ca rezultat al unei contravenţii depistate este
ridicat?
T11 – Severitatea sancţiunii
Severitatea şi tipul de sancţiune asociat contravenţiei şi dezavantaje suplimentare ale faptului de a fi
sancţionat
a. Severitatea sancţiunii
_ Grupul ţintă ştie cu ce sancţiune se confruntă în cazul unei contravenţii?
_ O consideră ca fiind severă?
_ Sancţiunea este impusă rapid (urmărire rapidă)?
_ Impunerea unei sancţiuni are vreun dezavantaj palpabil/impalpabil suplimentar pentru persoana în
cauză?
b. Vătămarea reputaţiei ca urmare a sancţionării
_ Grupul ţintă are ceva împotrivă dacă se face cunoscut faptul că a fost impusă o sancţiune?
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Domenii de îmbunătăţire a conformităţii cu politicile
Întrebările din lista de verificare la care s-a răspuns cu NU necesită o atenţie specială în
monitorizare, deoarece ar putea fi ‘puncte slabe’ din punctul de vedere al conformităţii. În cazul în
care se identifică într-adevăr puncte slabe, pot fi căutate soluţii în cadrul acestor dimensiuni.
Această secţiune oferă nişte aspecte care trebuie luate în considerare şi domenii de îmbunătăţire
pentru fiecare dimensiune.
1. Cunoaşterea regulilor
Buna cunoaştere a regulilor în unele cazuri merge mână în mână cu o mai bună cunoaştere a
modalităţilor de comitere a fraudei sau a evitării regulilor (cf. reguli referitoare la subvenţii şi taxe).
Domenii de îmbunătăţire: educaţie publică prin canalele generale de informare în masă (ziare,
reviste, radio, televiziune şi Internet) sau, în cazul unui grup ţintă clar definit, media specializate
(publicaţii profesionale, pagini de Internet specializate), sau sfătuire/recomandare, probabil
furnizată prin intermediul unui grup cu interes special. O altă posibilitate o reprezintă cursurile de
formare. Menţinerea unui nivel cât mai simplu posibil al politicilor şi al reglementărilor poate,
deasemenea, ajuta la îmbunătăţirea conformităţii, în cazul în care, de exemplu, acestea conţin cât
mai puţine portiţe de scăpare.
2. Costuri şi beneficii
Acest factor acoperă toate costurile economice, financiare şi impalpabile şi beneficiile
asociate situaţiei de conformitate/neconformitate, care pot fi exprimate în timp, bani şi efort.
Costurile sau dezavantajele care rezultă în urma controalelor, a investigaţiilor şi a sancţiunilor,
deopotrivă palpabile şi impalpabile, nu sunt incluse în această dimensiune. Domeniile de
îmbunătăţire: reglementări privind subvenţiile, taxele speciale, sau preţul pot încuraja
conformitatea. Alte posibilităţi sunt publicarea de liste negre (liste ale organizaţiilor care nu
respectă regulile), certificarea şi certificate de bună conduită.
3. Grad de acceptare
Sprijinul pentru o nouă politică în domeniu poate fi crescut prin implicarea, în faza primară
a procesului de dezvoltare de politici, a grupului ţintă, a organismului de administrare şi a agenţiilor
de implementare/punere în aplicare (un proces interactiv de elaborare a politicilor). Grupul ţintă va
fi mai înclinat să se conformeze unei politici la care el însuşi a contribuit. Luaţi în considerare acest
lucru atunci când concepeţi politicile. Un alt factor în acceptarea politicilor poate fi imaginea pe
care o are organismul de administrare în rândul membrilor grupului ţintă. Domenii de îmbunătăţire:
implicaţi grupurile speciale de interes şi membrii influenţi ai grupului ţintă, organismul de
administrare şi autorităţile de control atunci când concepeţi politica respectivă. Acordaţi grupului
ţintă o parte din responsabilitatea pentru succesul politicii prin auto-reglementare.
4. Respect faţă de autoritate
Regulile care sunt în conflict cu aşteptările şi/sau opiniile grupului ţintă privind autorităţile
vor fi aproape sigur încălcate. Domenii de îmbunătăţire: această dimensiune este foarte greu de
influenţat. Educaţia joacă un rol major, iar educaţia formală poate uneori avea un efect benefic
asupra conformităţii.
5. Control neoficial
Uneori, controlul informal şi sancţiunile vor avea mai multă greutate pentru un grup ţintă
decât controlul oficial şi sancţiunile. Poate exista, deasemenea, cazul în care contravenţiile sunt
recompensate de comunitate, iar conformitatea este penalizată — ceea ce înseamnă opusul a ceea ce
urmăreşte să atingă o politică. Verificaţi întotdeauna dacă un control informal va avea un efect
pozitiv sau negativ asupra conformităţii cu politica respectivă. Domeniile de îmbunătăţire: educaţia
publică al comunităţii din care face parte grupul ţintă, astfel încât ei să poată identifica mai bine
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contravenţiile. Încurajarea auto-reglementării, certificarea şi confirmări de aprobare venite din
partea organizaţiei sindicale.
6. Riscul raportării
Acesta se referă la raportarea contravenţiilor către autorităţile de control. Domenii de
îmbunătăţire: punerea la punct a unor linii telefonice directe de raportare şi în general îmbunătăţirea
accesului la autorităţile de control.
7. Riscul de inspecţie/control
Acesta se referă la riscul perceput de control. Domeniile de îmbunătăţire: în cazul în care
riscul obiectiv de control este mai mare decât riscul subiectiv de control (grupul ţintă crede că riscul
de a fi controlat este mai mic decât riscul efectiv de control), este de înţeles că trebuie să se facă
publicitate informaţiei privind riscurile de control. Riscul de control poate fi crescut prin asigurarea
unei capacităţi mai mari de control, permiţând astfel organizarea de mai multe controale. În ultimul
rând, pot fi crescute puterile de control, caz în care este recomandabil să se comunice aceasta
grupului ţintă.
8. Riscul detectării
Acesta se referă la riscul perceput de depistare. Domenii de îmbunătăţire: în cazul în care o
nouă politică conduce la o presiune mai mare asupra capacităţii de control al aplicării, vor trebui
asigurate fonduri suplimentare (ex.: pentru mai mult personal şi mai multe cursuri de formare). Alte
posibilităţi sunt acordarea de puteri suplimentare, compararea şi schimbul de date, precum şi
utilizarea de unor metode de investigaţie combinate (controale ale documentelor şi controale fizice
(pe teren). Încă o dată, aici trebuie să furnizaţi informaţii cu privire la riscul ‘ridicat’ de depistare.
9. Selectivitate
Acesta se referă la riscul perceput de control şi depistare în cazul unei contravenţii. Domenii
de îmbunătăţire: găsiţi care dintre membrii grupului ţintă se confruntă cu un risc ridicat de
contravenţie, astfel încât munca de investigare să se concentreze asupra lor.
10. Riscul sancţiunii
Acesta se referă la riscul perceput de sancţionare. Raportări de cazuri în care reclamantul
public a renunţat la reclamaţie, iar cei arestaţi au fost eliberaţi ca urmare a lipsei de capacitate de
încarcerare poate provoca piedici politicii respective. Identificaţi care sunt greutăţile care apasă
asupra procuraturii, a sistemului judiciar şi a celui penitenciar. Dacă acestea sunt prea mari, vor fi
numeroase cazurile în care se va renunţa la acuzaţii, iar cei puşi sub acuzare vor fi eliberaţi.
Domenii de îmbunătăţire: în cazul în care o nouă politică are drept consecinţe o povară şi mai mare
asupra sistemului judiciar şi a celui penitenciar, pentru a rezolva situaţia, vor trebui alocate mai
multe fonduri. Asiguraţi-vă că autorităţile de investigare, serviciul public de acuzare/reclamare şi
autorităţile publice acordă prioritate noii politici.
11. Severitatea sancţiunii
O anumită sancţiune va cântări mai greu pentru un ‘contravenient potenţial’ decât pentru
altul. Identificaţi cum apreciază grupul ţintă severitatea sancţiunii şi dacă există dezavantaje în plus
care intervin odată cu impunerea sancţiunii (ex.: pierderea câştigurilor). Domenii de îmbunătăţire:
creşterea sancţiunii, o amendă mai mare sau o perioadă mai scurtă înainte de executarea termenului
de ispăşire a pedepsei. O sancţiune are un efect mai mare dacă este impusă mai curând (urmărire
rapidă) decât mai târziu.
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ANEXA 4
DECLARAŢIA DE LA BILBAO
“Să construim în siguranţă”
Întâlnirea europeană privind securitatea în construcţii
22 noiembrie 2004
Introducere:
Construcţiile reprezintă unul dintre cele mai mari sectoare din Europa. Din păcate, acest
domeniu înregistrează însă şi cele mai multe probleme de securitate şi sănătate în muncă. Costurile
umane şi financiare pentru societate şi industrie sunt imense. Deşi s-a înregistrat un progres
semnificativ în ceea ce priveşte îmbunătăţirea standardelor în industrie, mai sunt încă multe de
făcut.
Strategia UE privind securitatea şi sănătatea în muncă pentru 2002-2006 cere să se depună
eforturi pentru o reducere continuă şi susţinută a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor
profesionale din sectorul construcţiilor, dat fiind faptul că este unul dintre sectoarele cu cele mai
mari riscuri. Aceste eforturi trebuie depuse de către toţi actorii implicaţi în activităţile din acest
sector.
Tocmai de aceea, Săptămâna Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă din anul 2004 sa concentrat pe domeniul construcţiilor. A fost iniţiată astfel campania derulată de Agenţia
Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă în strânsă colaborare cu reţeaua de puncte focale din
31 de ţări şi cu partenerii sociali europeni, pentru a ajuta toţi actorii implicaţi să înţeleagă că au
capacitatea de a realiza un mediu de muncă mai sigur, mai sănătos şi mai productiv.
Pe data de 22 noiembrie a avut loc “Întâlnirea europeană privind securitatea în construcţii”
la Bilbao care a reunit reprezentanţi din industrie, din întreaga Europă. Întâlnirea a stabilit că mai
sunt multe eforturi de făcut pentru toţi partenerii pentru a scădea numărul de accidente şi a
intensifica activitatea de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale.
Standarde de securitate şi sănătate în muncă viabile pot fi asigurate atunci când au fost
îndeplinite standarde de înaltă calitate. Campania “Să construim în siguranţă” este axată pe calitate
şi scopul central este urmărirea clădirilor de mari dimensiuni şi a proiectelor de inginerie civilă.
Deasemenea, se admite că un factor cheie în derularea acesteia este cooperarea între parteneri
competenţi din construcţii.
“Întâlnirea europeană privind securitatea în construcţii” cheamă toţi factorii implicaţi în
sectorul construcţii să-şi asume obligaţia de a acţiona ferm pentru îmbunătăţiri permanente care sunt
cerute de strategia UE de securitate şi sănătate în muncă, mai ales prin aplicarea în totalitate şi
efectivă a legislaţiei naţionale care transpune Directiva 92/57/CEE.
Solicitarea de acţiune
• Achiziţii – construirea în securitate
Problemele de securitate şi sănătate fac parte integrantă din procesul proiectului de
construcţie. Acestea nu se limitează doar la faza de construcţie a proiectului dar au loc pe tot
parcursul proiectului: proiectare, construire, întreţinere şi demolare. Multe probleme de securitate şi
sănătate întâlnite în timpul construirii şi operării pot fi evitate asigurându-ne că o atenţie cuvenită
este acordată acestor probleme în timpul procesului de proiectare şi achiziţii. Proiectele care sunt
bine planificate, proiectate şi realizate de proiectanţi competenţi şi bine instruiţi şi de contractanţi,
nu sunt numai în mod inerent mai sigure dar oferă beneficiarului şi posibilitatea de a obţine valoare
adăugată pentru banii investiţi.
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Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de acordare a
contractelor de lucrări publice, de achiziţii publice şi de servicii publice, prevede în articolul 27, că
autorităţile contractante pot să ceară confirmare ofertanţilor că şi-au respectat obligaţiile lor privind
prevederile în vigoare referitoare la protecţia angajării şi condiţiile de lucru în statele membre.
Această prevedere ar trebui folosită pentru a asigura că cerinţele de securitate şi sănătate
impuse de directivele de securitate şi sănătate în muncă, în special de Directiva Cadru 89/391/CEE,
Directiva Echipamentului de muncă 89/655/CEE (amendată de Directivele 95/63/CE şi
2001/45/CEE) şi de Directiva Şantiere temporare sau mobile 92/57/CEE sunt aplicate. În particular,
aceste cerinţe vor fi luate în considerare în faza de pregătire a proiectului, aşa cum e cerută de
Directiva 92/57/CEE.
Această declaraţie întâmpină iniţiativele deja luate de unele State Membre, cum ar fi
ghidurile privind achiziţiile publice din Marea Britanie. Aceasta oferă sprijin deplin planului pentru
anul 2005 elaborat de Direcţia Generală pentru Ocupare şi Afaceri Sociale al Comisiei pentru a
integra standarde bune de securitate şi sănătate în domeniul achiziţiilor publice, incluzând proiectele
de construcţii din fonduri publice. În acest context, această declaraţie întâmpină deasemenea,
pregătirea ghidurilor practice de securitate şi sănătate în achiziţii. Această declaraţie recunoaşte că
investiţia în securitate şi sănătate printr-o bugetare sistematică de-a lungul tuturor fazelor
proiectelor îmbunătăţeşte afacerea.
•

Punerea în aplicare – îmbunătăţirea conformităţii

Prevenirea este un principiu care guvernează legislaţia de securitate şi sănătate în muncă în
UE. Această legislaţie nu asigură numai protecţie pentru lucrători dar şi nivelul la care se desfăşoară
afacerile care operează pe piaţa europeană. Autorităţile de control din toate statele membre
monitorizează respectarea prevederilor legale.
Comitetul Înalţilor Funcţionari ai Inspecţiilor Muncii (SLIC) a derulat în 2003 Campania
Europeană de Inspecţie în Sectorul Construcţii. Rezultatele au indicat un nivel ridicat de
neconformitate cu legislaţia şi diferenţe de aplicare a legislaţiei între Statele Membre. Incidenţa
accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale în sectorul construcţii şi nivelul de neconformitate cu
legislaţia identificat de Campania SLIC nu este întâmplător.
Această declaraţie cheamă Statele Membre să asigure aplicarea efectivă a legislaţiei de
securitate şi sănătate în muncă pentru sectorul construcţii. În primul caz, ar trebui urmate
recomandările Grupului de Lucru SLIC pentru sectorul construcţii din cadrul campaniei din 2003.
În particular, autorităţile cu atribuţii de control ar trebui să menţină o atenţie continuă privind
securitatea şi sănătatea în sectorul construcţii, în aşa fel încât să fie utilizate metode şi sisteme
eficiente în toate Statele Membre.

•

Linii directoare – împărtăşirea bunelor practici de conformitate

Legislaţia de securitate şi sănătate trebuie însoţită de linii directoare care pot ajuta la
explicarea modului în care reglementările legale pot fi aplicate şi să împărtăşească în acelaşi timp
bune practici de aplicare a legislaţiei. Acest lucru este important pentru multe întreprinderi mici şi
mijlocii din sectorul construcţii.
Declaraţia cheamă Statele Membre să coopereze cu organizaţiile partenerilor sociali pentru
elaborarea de linii directoare specifice care:
- să asigure implementarea efectivă a legislaţiei
- să descrie bune practici în timpul etapei de pregătire a proiectului care să fie făcute
cunoscute, în special, clienţii, proiectanţii, contractorii si subcontractorii cât şi
coordonatorii
- să asigure că orice linie directoare şi informaţie are în vedere nevoile speciale din
acest sector şi este specifică acestuia.
În plus, declaraţia cheamă Agenţia Europeană de Securitate şi Sănătate în Muncă să sprijine
acest proces şi să facă disponibile toate informaţiile relevante privind bunele practici din domeniu.
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•

Crearea unui mediu sigur şi sănătos de muncă în sectorul construcţii

Această declaraţie cheamă comunitatea din proiectare din Europa prin organizaţiile sale
reprezentative cum ar fi Arhitecţii Consiliului Europei (ACE), Consiliul European al Inginerilor din
Construcţii (ECCE) şi Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Inginerie (EFCA) să
extindă baza deja existentă în acest domeniu şi să maximizeze aspectele de securitate şi sănătate
din faza de proiectare care este parte integrantă a procesului de construcţie.
Totodată, declaraţia cheamă în special comunitatea din proiectare din Europa să proiecteze
riscurile acolo unde acest lucru este fezabil şi să sublinieze orice riscuri reziduale din toate
proiectele în care este parte. ACE, ECCE şi EFCA vor colabora cu organizaţiile reprezentante ale
diferitelor sectoare din domeniul construcţiilor pentru a căuta şi defini acţiunile pe care comunitatea
din proiectare din Europa le poate lua în mod practic pentru a îmbunătăţi securitatea în şantierele de
construcţii, şi va comunica această informaţie Organizaţiilor Membre.

•

Îmbunătăţirea performanţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii prin
angajamentul partenerilor sociali
Dialogul social şi acordurile privind îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă sunt
instrumente cheie pentru asigurarea angajamentului dintre actorii cheie respectiv angajatori pe de o
parte (ex. antreprize de construcţii de toate dimensiunile de la IMM-uri la grupuri mari, care
desfăşoară acţiuni de construcţii de clădiri şi inginerie civilă) şi lucrători, care sunt esenţiale pentru
realizarea unor îmbunătăţiri reale în securitatea şi sănătatea în muncă.
Astfel, întâlnirea salută şi sprijină acţiunile care sunt incluse în Declaraţia Comună a
Partenerilor Sociali din Sectorul de Construcţii din Europa şi Federaţia Europeană din Construcţii
(FIEC) şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Construcţii şi din Industria Lemnului (EFBWW),
şi în special cele care urmează:
•
Priorităţile acordate prevenirii în domenii specifice, inclusiv utilizarea obiectivelor
reducerii riscurilor acolo unde este cazul
•
Acţiuni extinse de formare
•
Cooperarea între partenerii sociali în şantiere/proiecte
•
Măsurarea performanţei şi raportarea
Întâlnirea salută şi sprijină deasemenea acţiunile incluse în Carta Confederaţiei
Constructorilor Europeni (EBC) care urmăresc să îmbunătăţească mai departe securitatea şi
sănătatea în muncă în antreprizele mici şi mijlocii de construcţii şi pentru meşteşugari prin:
•
O mai bună informare a meşteşugarilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, cât şi a
angajatorilor privind obligaţiile şi responsabilităţile legale referitoarea la securitate şi
sănătate. Organizaţiile naţionale ale EBC se angajează să creeze pe pagina lor de web o
secţiune de securitate şi sănătate şi să disemineze informaţii de securitate şi sănătate
membrilor lor.
•
Crearea unei reţele de experţi de securitate şi sănătate în muncă care să coopereze şi
să schimbe experienţă şi iniţiative de bună practică.
Referitor la conferinţa “Intervenţia Efectivă şi Dialogul Social privind Securitatea şi
Sănătatea în Muncă” (Amsterdam, 15-17 2004), preşedinţia olandeză subliniază importanţa
implementării acestor acţiuni.
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