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LISTA DE VERIFICARE PENTRU IDENTIFICAREA 
PERICOLELOR: ASPECTE PRIVIND SECURITATEA ŞI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ASOCIATE CONSTRUCŢIILOR 
ECOLOGICE 

Partea A: Introducere 
Această listă de verificare are ca scop facilitarea identificării potenţialelor pericole la adresa securităţii 
şi sănătăţii lucrătorilor asociate cu planificarea şi construcţia clădirilor ecologice, mentenanţa, renovarea 
(reabilitarea) şi demolarea lor, precum şi cu colectarea deşeurilor de construcţie sau demolare la faţa 
locului (excluzând tratarea şi reciclarea ulterioară a deşeurilor). De asemenea, această listă de verificare 
prezintă şi exemple de măsuri preventive pentru abordarea acestor pericole. Lista de verificare poate fi 
utilizată în sprijinul procesului de evaluare a riscurilor la locul de muncă. 

O construcţie ecologică este o structură responsabilă din perspectiva mediului şi eficientă din punctul 
de vedere al resurselor pe tot parcursul ciclului său de viaţă, de la alegerea amplasamentului la 
proiectare, construcţie, exploatare, mentenanţă, renovare şi demolare. O trăsătură comună a 
construcţiilor ecologice este faptul că reduc drastic emisiile, consumul de materiale şi consumul de apă. 
Construcţiile ecologice au potenţialul de a reduce consumul de energie cu 80 % sau mai mult, prin 
integrarea unor sisteme eficiente (de încălzire, răcire, alimentare cu apă), utilizează surse alternative 
de energie (de exemplu energie solară pasivă, energie eoliană, bioenergie), reţin energia (izolare şi 
ferestre eficiente, masa termică) şi utilizează materiale de construcţie reciclate, reutilizate sau cu un 
consum redus de energie 

Unele dintre aspectele SSM asociate construcţiilor ecologice sunt noi comparativ cu şantierele 
tradiţionale de construcţie şi sunt asociate cu noile materiale, tehnologii sau proiecte ecologice. Alte 
riscuri sunt bine-cunoscute pentru sectorul construcţiilor (de exemplu, munca la înălţime), însă noile 
situaţii sau combinaţii asociate construcţiilor ecologice le pot agrava impactul. 

Lista de verificare se bazează pe documentul e-fact privind aspectele de securitate şi sănătate în muncă 
(SSM) asociate construcţiilor ecologice disponibil la: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-
fact-70-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building şi completează lista de 
verificare privind sectorul construcţiilor din raportul EU-OSHA „Innovative solutions to safety and health 
risks in the construction, healthcare and HORECA sectors” (Soluţii inovatoare pentru riscurile în materie 
de securitate şi sănătate în muncă în sectoarele construcţiilor, asistenţei medicale şi HORECA), 
disponibil la adresa: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view. 

Aspectele SSM asociate sistemelor de energie regenerabilă care pot fi integrate în construcţiile 
ecologice nu sunt abordate în prezenta listă de verificare. Informaţii specifice referitoare la SSM şi 
sistemele de energie solară şi privind energia eoliană sunt disponibile în secţiunea privind locurile de 
muncă ecologice de pe site-ul EU-OSHA, la adresa: https://osha.europa.eu/en/topics/green-iobs. În 
plus, informaţii privind sectorul construcţiilor sunt disponibile la adresa: 
http://osha.europa.eu/en/sector/construction. 
 

 Cum se utilizează lista de verificare 

 Prezenta listă de verificare nu intenţionează să cuprindă toate riscurile care derivă din activităţi 
legate de construcţiile ecologice, ci să ridice gradul de conştientizare şi să contribuie la punerea 
în practică a tehnicilor de prevenire relevante. 

 O listă de verificare este doar un prim pas în evaluarea pericolelor şi trebuie avută în vedere în 
cadrul unei evaluări a riscurilor. Pot fi necesare informaţii suplimentare sau asistenţă din partea 
unor experţi pentru evaluarea riscurilor mai complexe. 

 Trebuie să adaptaţi lista de verificare la sectorul sau locul dumneavoastră de muncă specific şi 
la caracteristicile forţei de muncă, deoarece categorii specifice de lucrători pot avea nevoi 
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specifice. Poate fi necesară includerea unor aspecte suplimentare sau omiterea anumitor 
puncte, dacă nu sunt relevante. 

 Este în egală măsură important să se verifice ca nicio măsură care are ca scop reducerea 
expunerii la anumit factor de risc să nu mărească riscul de expunere la alţi factori. 

 Aspecte importante care trebuie abordate 

 Sunt managerii şi lucrătorii conştienţi de potenţialele riscuri asociate activităţilor desfăşurate la 
construcţiile ecologice şi sunt aceştia dedicaţi prevenirii? 

 A fost adoptată în cadrul organizaţiei o abordare practică participativă (implicarea lucrătorilor) 
în ceea ce priveşte soluţionarea problemelor? 

 Au fost efectuate evaluări cuprinzătoare ale riscurilor de către personalul format în mod 
corespunzător? 

 Au fost gestionate toate cazurile de accidente şi incidente raportate? 
 Cum este evaluată şi monitorizată eficacitatea măsurilor luate pentru prevenirea riscurilor 

asociate activităţii desfăşurate la construcţiile ecologice? 

Partea B: Întrebări pentru prevenirea riscurilor SSM care 
decurg din activităţile asociate construcţiilor ecologice 
Există pericolul la locul de muncă? Sunt pericolele controlate în vederea reducerii la minimum a 
influenţelor negative asupra securităţii şi sănătăţii tuturor persoanelor implicate? 

Un răspuns „NU” la una dintre întrebările de mai jos indică necesitatea realizării unor îmbunătăţiri la 
locul de muncă. Câteva exemple de măsuri care ar putea fi instituite în mediul de lucru pot fi găsite în 
partea C. Vă rugăm să reţineţi că aceasta nu este o listă exhaustivă a măsurilor. Exemplele din partea C 
au legătură cu întrebările din partea B. În unele cazuri, mai multe măsuri pot fi asociate unei întrebări, 
pentru a reflecta principiul că trebuie avute în vedere diferite opţiuni, în conformitate cu ierarhia măsurilor 
de control. 

 

Nr. Verificarea pericolelor la faţa locului Da Nu 

1 Identificarea riscurilor în etapa preliminară construcţiei 
Acest lucru este relevant, de exemplu pentru arhitecţi, clienţi, contractanţii principali, investitori, 
proprietarii construcţiilor, autorităţi. 

1.1 Securitatea şi sănătatea în muncă sunt avute în vedere în etapa de proiectare a 
construcţiei. (De exemplu, aspecte precum faptul că o construcţie de tip atrium, cu 
panouri de sticlă de mari dimensiuni, poate fi foarte dificil de executat de către lucrători 
sunt avute în vedere în faza de proiectare). 

  

1.2 Luminatoarele se proiectează în aşa fel încât să poată rezista la o sarcină minimă 
specificată şi în aşa fel încât sarcina maximă la care pot rezista luminatoarele, de 
exemplu în timpul lucrărilor de mentenanţă, să fie specificată. 

  

1.3 Materialele prefabricate achiziţionate (de exemplu, pereţii de beton, pardoselile etc.) 
sunt realizate la comandă pentru clădirea în cauză în aşa fel încât expunerea 
lucrătorilor din domeniul construcţiilor la zgomot, vibraţii, manipulare manuală şi pulberi 
periculoase (precum siliciul cristalin) să fie redusă (de exemplu, elementele 
prefabricate sunt realizate la comandă, pentru a se reduce necesitatea activităţilor de 
găurire, debitare sau tăiere cu ferăstrăul la faţa locului). 

  

1.4 În cazul în care este instituit un program de certificare a construcţiilor ecologice, este 
esenţial să se verifice dacă în sistemul de certificare a construcţiilor ecologice ales se 
ţine seama de securitatea şi sănătatea în muncă. 
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Nr. Verificarea pericolelor la faţa locului Da Nu 

2 Riscuri asociate materialelor de construcţie şi substanţelor utilizate sau generate în construcţia 
ecologică 

2.1 Expunerea la pulberi, inclusiv pulberi provenind de la materiale organice, precum 
pulberile de lemn, a fost evaluată, monitorizată şi controlată.   

2.2 Expunerea la pulberi (de exemplu, la siliciu – pulbere de cuarţ cristalin) care apare în 
urma operaţiunilor de găurire, tăiere cu ferăstrăul sau măcinare a betonului sau 
materialelor de asfalt a fost evaluată, monitorizată şi controlată. 

  

2.3 Expunerea la alergenii pe bază de proteine, mucegaiuri şi ciuperci sau endotoxine 
provenind din surse organice regenerabile (de exemplu lâna de oaie, bambusul, 
paiele, inul, pluta şi lemnul) a fost evaluată, monitorizată şi controlată. 

  

2.4 Au fost instituite măsuri pentru eliminarea sau, dacă nu este posibil, reducerea la 
minimum a inhalării pulberilor şi a altor substanţe periculoase (precum acidul boric) în 
timpul lucrului cu materiale reciclate (precum fulgii de celuloză sau fibrele de in utilizate 
pentru izolaţia termică). Prioritatea oricăror măsuri de control aplicate este prevenirea 
la sursă conform ierarhiei măsurilor de control, iar echipamentul personal de protecţie 
este utilizat doar ca măsură de ultimă instanţă. 

  

2.5 Au fost instituite măsuri pentru eliminarea sau, dacă nu este posibil, reducerea 
contactului cu pielea în momentul aplicării produselor convenţionale (de exemplu 
produsele pe bază de solvenţi) sau a produselor mai ecologice (de exemplu vopselele 
şi adezivii pe bază de apă). Prioritatea oricăror măsuri de control aplicate este 
prevenirea la sursă conform ierarhiei măsurilor de control, iar echipamentul personal 
de protecţie este utilizat doar ca măsură de ultimă instanţă. 

  

2.6 Spaţiile de lucru unde se aplică vopselele pe bază de apă, adezivii şi produsele 
reactive alcătuite din două componente, precum straturile de acoperire, adezivii sau 
materialele pentru pardoseli epoxidice sau poliuretanice sunt bine ventilate. 

  

2.7 
Atunci când se utilizează sau se prelucrează (de exemplu, prin pulverizare, şlefuire, 
tăiere cu ferăstrăul) straturi de acoperire, materiale din beton sau alte produse care 
pot conţine nanomateriale, potenţialele riscuri de expunere la nanomateriale au fost 
evaluate şi controlate prin instrumente şi măsuri adecvate de control (a se vedea 
documentul e-fact: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-
the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures.) 

  

2.8 Atunci când sunt necesare spume poliuretanice de izolare, sunt utilizate produse 
alcătuite dintr-o singură componentă și nu produse alcătuite din două componente.   

2.9 Expunerea (la nivelul ochilor, pielii, prin inhalare, prin ingerare), atunci când se 
lucrează cu materiale de izolare ca vata de sticlă, vata bazaltică, aerogeluri, spumă 
poliuretanică sau orice produse de acoperire, adezivi, produse pentru pardoseli sau 
de izolare reactive alcătuite din două componente, a fost estimată sau monitorizată şi 
controlată. 

  

3 Riscuri care decurg din tehnologiile, metodele şi activităţile ecologice 

3.1 În cazul producţiei elementelor de construcţie în afara amplasamentului: 

Producţia în afara amplasamentului a elementelor de construcţie prefabricate, precum 
pereţii prefabricaţi din beton, care determină o utilizare mai eficientă a resurselor, duce 
la un volum mai mare al activităţilor de „asamblare” pe şantierele de construcţie şi, 
astfel, la utilizarea unei cantităţi mai mari de agenţi de etanşare sau adezivi pentru 
asamblarea la faţa locului. 
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Nr. Verificarea pericolelor la faţa locului Da Nu 

Au fost instituite măsuri pe şantierul de construcţie pentru prevenirea inhalării sau 
ingerării de substanţe periculoase atunci când se lucrează cu agenţi de etanşare şi 
adezivi pentru asamblare. 

3.2 Au fost instituite măsuri pentru reducerea volumului de muncă fizică asociată ridicării 
manuale a unităţilor prefabricate grele.   

3.3 Demolarea ecologică şi colectarea manuală aferentă a deşeurilor în scopul reciclării:   

 Lucrătorii de pe şantierele de construcţii ecologice manipulează materiale „de două 
sau de trei ori mai des” decât pe şantierele convenţionale, ca urmare a colectării şi 
separării manuale. Aceasta înseamnă un volum mai mare de muncă fizică, precum şi 
riscuri mai mari de întinderi, alunecări, căderi, entorse, leziuni şi loviri de obiecte. 

Volumul de muncă fizică (generat de ridicarea şi transportul manual al deşeurilor de 
materiale) în cazul colectării manuale a deşeurilor la faţa locului în scopul reciclării a 
fost evaluat, monitorizat şi, unde a fost necesar, redus. 

  

 Riscurile de întinderi, alunecări, căderi, entorse şi leziuni din cauza colectării manuale 
a deşeurilor în scopul reciclării au fost evaluate, monitorizate şi eliminate şi, dacă acest 
lucru nu a fost posibil, au fost reduse la minimum. 

  

4 Riscuri generate de practicile ecologice 

4.1 Riscurile de alunecare, împiedicare sau cădere, inclusiv cele care pot fi cauzate de 
proiectarea elementelor specifice construcţiilor ecologice (de exemplu, panourile din 
sticlă de mari dimensiuni, acoperişurile acoperite cu vegetaţie şi luminatoarele şi 
atriumurile, care implică o utilizare sporită a schelelor) au fost evaluate, monitorizate 
şi controlate. 

  

4.2 Volumul de muncă fizică (ridicatul, transportul de obiecte grele) cauzat de utilizarea 
panourilor din sticlă de mari dimensiuni sau a panourilor duble de sticlă a fost evaluat 
şi controlat. 

  

4.3 Au fost instituite măsuri pentru eliminarea şi, unde nu a fost posibil, pentru reducerea 
la minimum a riscurilor de apariţie a iritaţiilor şi alergiilor în timpul lucrărilor de instalare 
sau de întreţinere a acoperişurilor acoperite cu vegetaţie. 

  

4.4 Se asigură o bună ventilare în timpul lucrărilor interioare de finisare a construcţiilor, în 
special în interiorul construcţiilor care trebuie să fie bine etanşeizate din motive de 
eficienţă energetică. 

  

5 Aspecte organizatorice 

5.1 Performanţa (sub)contractanţilor în domeniul SSM a fost evaluată.   

5.2 Toate pericolele la adresa securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sunt identificate [inclusiv 
pericolele (noi) asociate materialelor de construcţie ecologice, tehnologiilor de 
construcţie ecologice şi elementelor de proiectare ecologică pe care acestea pot să nu 
le cunoască], riscurile sunt evaluate şi controlate, iar rezultatele acestor evaluări ale 
riscurilor sunt comunicate de către client contractanţilor şi, respectiv, de către 
contractanţii principali subcontractanţilor lor. 

  

5.3 Contractanţii trebuie să instituie măsuri pentru eliminarea sau reducerea la minimum 
a riscurilor generate de orice pericole, inclusiv pericolele noi asociate materialelor de 
construcţie ecologice, tehnologiilor de construcţie ecologice şi elementelor de 
proiectare ecologică. 

  

5.4 Contractanţii trebuie să comunice şi să impună subcontractanţilor lor cerinţele 
menţionate la întrebarea 5.3.   
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Partea C: Exemple de măsuri preventive 
1 Prevenirea în etapa preliminară construcţiei 

1.1 Luaţi în considerare securitatea şi sănătatea în muncă în etapa de proiectare a unei 
construcţii. 

Acest lucru este relevant pentru arhitecţi şi proiectanţi. Consultaţi site-ul dedicat „Prevention 
through design” (Prevenire prin proiectare) care conţine numeroase exemple care au fost 
stabilite de Institutul Naţional pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (NIOSH) din Statele Unite 
ale Americii (SUA): http://www.designforconstructionsafety.org. 

Printre exemple se numără alegerea materialelor (de exemplu vopsele cu conţinut scăzut de 
COV), a proceselor care urmează să se desfăşoare pe şantierul de construcţie (de exemplu, 
vopsirea la faţa locului sau utilizarea de cadre pentru ferestre vopsite în prealabil) şi stabilirea 
punctelor de ancorare la componentele construcţiei, pentru a permite instalarea de sisteme de 
siguranţă (de exemplu, balustrade). 

Un alt exemplu se referă la necesitatea ca în proiectarea construcţiei să se planifice 
amplasarea unităţilor de aer condiţionat la nivelul solului, în loc să fie amplasate pe acoperiş, 
pentru a reduce necesitatea ca lucrătorii de construcţie sau mentenanţă să muncească la 
înălţime [1]. 

1.2 Amplasaţi balustrade la nivelul luminatoarelor pentru a reduce riscurile de cădere în timpul 
activităţilor de construcţie sau de mentenanţă [1, 2]. 

Proiectaţi luminatoarele astfel încât să poată rezista la o sarcină minimă specificată şi/sau 
specificaţi sarcina maximă la care pot rezista în timpul lucrărilor de mentenanţă, de exemplu 
[1, 2]. 

1.3 Achiziţionaţi materiale prefabricate (de exemplu, pereţi, pardoseli de beton) care sunt pe cât 
posibil realizate la comandă, astfel încât să se reducă necesitatea operaţiunilor de găurire, 
debitare sau tăiere cu ferăstrăul pe şantier, ceea ce la rândul său reduce expunerea la zgomot, 
vibraţii şi pulberi periculoase precum siliciul (cuarţul cristalin). De exemplu, aceste module 
prefabricate trebuie proiectate încă de la început în aşa fel încât să conţină spaţiile necesare 
pentru cabluri. 

Cooperarea strânsă între arhitecţi, proiectanţi, producătorii materialelor de construcţie şi 
responsabilii cu planificarea şi achiziţia din cadrul societăţilor contractante este esenţială 
pentru atingerea acestui obiectiv. 

1.4 Asiguraţi-vă că securitatea şi sănătatea în muncă este luată în considerare în cadrul sistemelor 
de certificare a construcţiilor ecologice. Verificaţi ca acele criterii pe care o construcţie 
ecologică trebuie să le îndeplinească pentru a fi acreditată ca atare să nu afecteze securitatea 
şi sănătatea în muncă. Dacă este necesar, raportaţi acest lucru organizaţiei de acreditare. 

Acest aspect este relevant, de exemplu, pentru arhitecţi, clienţi, contractanţii principali, 
investitori, proprietarii construcţiilor şi autorităţi, precum şi pentru (sub)contractanţi [1]. 
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2 Riscurile cauzate de materialele de construcţie utilizate în construcţiile ecologice 

2.1 Trebuie să se ţină seama de riscurile relative pentru sănătate în selectarea tipului de lemn 
utilizat. Utilizaţi, de exemplu, informaţiile din publicaţia „Less dust” (Mai puţine pulberi) a 
partenerilor sociali europeni din industria lemnului (paginile 7-8): http://www.cei-
bois.org/files/Less dust brochure GB CORR cropped.pdf (disponibilă şi în limbile franceză, 
germană, spaniolă, italiană, polonă şi olandeză) 

Reduceţi expunerea la pulberile de lemn la sablare sau tăiere cu ferăstrăul prin utilizarea 
instalaţiilor de ventilare şi evacuare ale echipamentelor. Consultaţi ghidul disponibil în limba 
engleză, de exemplu la: http://www.cei-bois.org/files/Less dust brochure GB CORR 
cropped.pdf 

(Este disponibil şi în franceză, germană, spaniolă, italiană, polonă şi olandeză) 

 

 
După analizarea măsurilor la sursă şi în plus faţă de măsurile tehnice precum suprimarea 
pulberilor cu ajutorul apei sau prin ventilare şi evacuare locală: 

În ceea ce priveşte sarcinile care generează pulberi, efectuaţi-le pe cât posibil în exterior (de 
exemplu, în cazul operaţiunilor de găurire, tăiere cu ferăstrăul sau şlefuire a obiectelor mobile 
de dimensiuni mici, acestea trebuie realizate în exterior) sau, dacă trebuie să le efectuaţi în 
interior, efectuaţi-le în spaţii separate, astfel încât să nu fie expuşi alţi lucrători sau, dacă nu 
este posibil, efectuaţi aceste operaţiuni atunci când alţi lucrători nu sunt prezenţi. 

(Sursa: http://www.bona.com) 

Curăţaţi încăperile de lucru (de exemplu, pardoselile clădirilor în construcţie) cu aspiratoare 
sau prin curăţare umedă, pentru a reduce recircularea pulberilor. Utilizaţi aspiratoare 
industriale cu filtre de captare de mare eficienţă [de exemplu, filtre de aer de mare eficienţă 
pentru particule (HEPA)]. 

Atunci când măsurile la sursă sau măsurile tehnice şi organizatorice nu sunt suficiente pentru 
reducerea eficace a expunerii la pulberile de lemn în timpul sablării sau tăierii cu ferăstrăul, 
utilizaţi echipamente adecvate de protecţie respiratorie: o mască pe jumătatea feţei sau o 
mască pentru acoperirea gurii şi nasului dotată cu un filtru pentru pulberi din clasa P2 sau P3. 
Asiguraţi-vă că echipamentul de protecţie respiratorie este întreţinut în mod adecvat şi că 
lucrătorii sunt instruiţi cu privire la utilizarea acestuia. 

2.2 După ce aţi luat în considerare măsurile la sursă, precum eliminarea prin proiectare a 
pericolelor (a se vedea exemplul de măsură preventivă 1.3): reduceţi expunerea la pulberile de 
siliciu în timpul operaţiunilor de găurire, şlefuire sau măcinare a betonului sau în timpul 
lucrărilor de zidărie (de exemplu, în reabilitare), utilizând pulverizatoare de apă sau instalaţiile 
de ventilare şi evacuare ale echipamentelor. Consultaţi ghidurile disponibile, de exemplu, la 
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm. 

Atunci când măsurile la sursă sau măsurile tehnice sau organizatorice nu sunt suficiente 
pentru a reduce cu eficacitate expunerea la pulberi de siliciu dăunătoare în timpul operaţiunilor 
de găurire, şlefuire sau măcinare a betonului sau în timpul lucrărilor de zidărie, utilizaţi 
echipamente adecvate de protecţie respiratorie: măşti pentru pulberi din clasa P3. Asiguraţi-vă 
că echipamentul de protecţie respiratorie este întreţinut corespunzător şi că lucrătorii sunt 
instruiţi cu privire la utilizarea acestuia. 

2.3 Reduceţi expunerea la alergenii pe bază de proteine, mucegaiuri şi ciuperci sau endotoxinele 

http://o5ha.europa.eu/
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.bona.com/
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm
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din surse organice regenerabile (precum lâna de oaie, bambusul, paiele, inul, pluta şi lemnul) 
prin: 

 obţinerea de declaraţii emise de furnizor potrivit cărora materialul îndeplineşte criteriile 
specifice cu privire la conţinutul de alergeni, mucegaiuri, ciuperci sau endotoxine; 

 evitarea utilizării pulverizatoarelor de apă pentru suprimarea generării pulberilor, 
deoarece astfel poate fi favorizată dezvoltarea bacteriilor care produc endotoxine, 
ciuperci şi mucegaiuri; 

 utilizarea unor tehnici cu generare scăzută de pulberi dacă trebuie să adaptaţi 
dimensiunea materialelor: de exemplu, tăierea cu cuţitul sau foarfecele, în locul tăierii 
cu ferăstrăul; 

 utilizarea echipamentelor cu instalaţie de ventilare şi evacuare încorporată atunci când 
nu pot fi evitate activităţile care generează pulberi (de exemplu, maşini de găurit, 
ferăstraie, maşini de măcinat); 

 utilizarea echipamentelor personale de protecţie dacă alte măsuri nu au fost suficiente; 
de exemplu, măşti pentru pulberi din clasa P2 sau P3, asigurându-vă că echipamentul 
de protecţie respiratorie este întreţinut în mod adecvat, iar lucrătorii sunt instruiţi cu 
privire la utilizarea adecvată a acestuia. 

2.4 Reduceţi expunerea la pulberi şi la substanţele periculoase din materialele reciclate, precum 
fulgii de celuloză sau fibrele de in prin: 

 utilizarea unor tehnici cu generare scăzută de pulberi pentru adaptarea dimensiunii 
materialelor, dacă este necesar: de exemplu, tăierea panourilor din fulgi de celuloză 
sau a foilor de fibre de in cu cuţitul sau foarfecele, în locul utilizării unui ferăstrău; 

 utilizarea echipamentelor cu instalaţie de ventilare şi evacuare încorporată atunci când 
activităţile care generează pulberi nu pot fi evitate (de exemplu, maşini de găurit, 
ferăstraie, maşini de măcinat); 

 utilizarea echipamentelor personale de protecţie dacă alte măsuri nu au fost suficiente 
sau dacă acestea nu sunt fezabile (de exemplu, atunci când foile din fulgi de celuloză 
trebuie să fie aplicate în camere goale). Utilizaţi măşti pentru pulberi din clasa P2 
sau P3. 

2.5 Vopselele sau adezivii pe bază de apă sau produsele reactive (alcătuite din două 
componente), materialele de acoperire, adezivii sau materialele pentru pardoseli epoxidice sau 
poliuretanice au fost introduse ca „măsuri la sursă” pentru a înlocui produsele convenţionale 
mai puţin ecologice şi mai periculoase (de multe ori, produsele pe bază de solvenţi). Totuşi, 
aceste produse pot conţine substanţe iritante şi sensibilizante. (Utilizaţi baze de date precum 
GISBAU (limba germană) pentru a obţine asistenţă în selectarea produselor nepericuloase sau 
mai puţin periculoase - http://www.gisbau.de 

Deoarece evitarea completă a contactului pielii cu aceste produse nu este în general posibilă 
fără utilizarea de echipamente personale de protecţie, asiguraţi-vă că echipamentele adecvate 
de protecţie a pielii sunt furnizate sau utilizate corespunzător. 

Consultaţi Fişa cu date de securitate relevantă pentru selectarea mănuşilor de protecţie 
adecvate şi pentru durata maximă de utilizare pentru substanţa (substanţele) în cauză. 

Mănuşile din piele, bumbac şi poliuretan şi mănuşile care conţin alergeni, precum cele din 
latex, nu sunt în general adecvate. În plus, luaţi în considerare următoarele [3, 4]: 

 De preferat, utilizaţi mănuşi de unică folosinţă şi utilizaţi-le o singură dată, deoarece: 
o mănuşile se pot contamina în interior atunci când sunt scoase sau puse pe 

mâini;  
o pielea se poate contamina atunci când mănuşile sunt scoase sau puse pe 

mâini. 

 Atunci când mănuşile de unică folosinţă sunt adecvate şi alese ca echipament de 
protecţie: reţineţi că substanţele periculoase vor continua să penetreze materialul 
mănuşilor în perioada în care nu sunt purtate, de exemplu, în timpul pauzelor, iar 

http://o5ha.europa.eu/
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această perioadă trebuie considerată ca făcând parte din timpul total de utilizare. 

 Nu trebuie să vă puneţi niciodată mănuşi atunci când mâinile sau mănuşile sunt ude 
sau contaminate. 

 Nu utilizaţi mănuşi etanşe la umezeală mai lungi decât este necesar; mâinile se pot 
uda ca urmare a transpirării mâinilor în timp de 10 minute, ceea ce poate determina 
dermatita de contact. 

 Preveniţi efectul umezelii cauzate de transpiraţie utilizând mănuşi interioare de 
bumbac. 

În plus, asiguraţi-vă că îngrijirea pielii este luată în considerare atunci când sunt utilizate 
vopsele sau adezivi pe bază de apă sau produse reactive alcătuite din două componente, 
precum produsele de acoperire, adezivii sau materiale pentru pardoseli epoxidice sau 
poliuretanice [4]. 

 Utilizaţi o cremă pentru piele înainte de începerea lucrului, după ce vă spălaţi de 
fiecare dată pe mâini sau după terminarea lucrului. 

2.6 Asiguraţi o ventilare suficientă în timpul aplicării în interior a vopselelor sau adezivilor pe bază 
de solvenţi, sau a produselor reactive alcătuite din două componente, precum produsele de 
acoperire, adezivii sau materialele pentru pardoseli epoxidice sau poliuretanice, prin: 

 asigurarea faptului că respectiva construcţie nu este complet etanşă la aer înainte ca 
lucrările interioare de finisare să fie finalizate, în măsura în care acest lucru este 
posibil şi practicabil; 

 intensificarea ventilării naturale prin utilizarea ventilatoarelor mobile; 

 de preferat, utilizarea de echipamente mobile de ventilare şi evacuare locală care 
furnizează aer curat din exterior şi elimină aerul contaminat, de exemplu, prin utilizarea 
furtunurilor. 

2.7 Posibilitatea ca materialele de construcţie (de exemplu, produsele de acoperire, betonul) să 
conţină nanomateriale a fost verificată la furnizor. 

Dacă materialul poate conţine nanomateriale, expunerea trebuie redusă la minimum, din cauză 
că în momentul de faţă există incertitudini în ceea ce priveşte potenţialele riscuri pentru 
sănătate pe care le prezintă nanomaterialele. Expunerea poate fi redusă la minimum prin: 

 luarea în considerare a utilizării materialelor care nu conţin nanomateriale; 

 evitarea activităţilor care generează pulberi sau aerosoli (operaţiuni de găurire, tăiere 
cu ferăstrăul, pulverizare etc.); 

 utilizarea unui echipament personal de protecţie cu factor ridicat de protecţie, precum 
măşti pentru toată faţa prevăzute cu filtru pentru pulberi din clasa P3. 

Informaţii privind manipularea în siguranţă a nanomaterialelor sunt disponibile, de exemplu, la: 
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-
nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures; şi 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-74-nanomaterials-in-maintenance-work-
occupational-risks-and-prevention şi http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies  

2.8 Utilizaţi pe cât posibil spume poliuretanice alcătuite dintr-o singură componentă, respectiv 
produse care nu trebuie amestecate la faţa locului, în locul produselor alcătuite din două 
componente, pentru a reduce riscul expunerii la agenţii de întărire care conţin izocianaţi, care 
sunt substanţe alergene şi deosebit de iritante. Dacă sunt utilizate produse alcătuite din două 
componente, opţiunea de a le înlocui cu un produs alcătuit dintr-o singură componentă a fost 
analizată cu atenţie. 

2.9 Atunci când sunt utilizate materiale izolante precum vata de sticlă sau vata bazaltică: 
deschideţi ambalajul doar la locul prelucrării, pentru a limita zona care poate fi contaminată de 
orice fibre libere. 

http://o5ha.europa.eu/
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Atunci când sunt utilizate pături din vată de sticlă sau lână minerală: evitaţi tăierea lor cu 
ferăstrăul atunci când le adaptaţi la dimensiune. În schimb, tăiaţi păturile cu un cuţit. Se reduce 
astfel drastic expunerea la fibre iritante [5]. 

Dacă nu poate fi evitată tăierea cu ferăstrăul a păturilor izolante din vată de sticlă sau vată 
bazaltică, reduceţi expunerea la fibrele minerale generate de om prin utilizarea de 
pulverizatoare de apă sau a instalaţiilor de ventilare şi evacuare ale echipamentelor. Consultaţi 
ghidurile disponibile ca exemplu la: http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm. 

În plus faţă de măsurile la sursă sau de ventilare şi evacuare, utilizaţi un echipament de 
protecţie respiratorie atunci când tăiaţi materiale izolante din vată de sticlă sau vată bazaltică 
(precum şi în timpul colectării deşeurilor) sau atunci când aplicaţi materiale izolante din fulgi de 
celuloză. Măştile pentru pulberi din clasa P2 sunt suficiente. 

De asemenea, asiguraţi protecţia pielii şi îngrijirea pielii în timpul manipulării materialelor 
izolante din vată de sticlă sau vată bazaltică. 

3 Riscurile generate de tehnologiile, metodologiile şi activităţile ecologice 

3.1 La utilizarea de agenţi de etanşare pentru asamblarea modulelor prefabricate, alegeţi 
produsele cele mai puţin periculoase (consultând simbolurile de pericol şi frazele de risc), 
utilizaţi sisteme (de exemplu, pistoale de ştemuire) care permit aplicarea precisă şi utilizaţi 
metode de protecţie a pielii în cazul în care contactul cu pielea nu poate fi evitat. 

3.2 Utilizaţi întotdeauna echipamente mecanice (macarale, motostivuitoare etc.) pentru ridicarea 
unităţilor prefabricate grele. 

3.3 În cazul colectării şi separării deşeurilor la faţa locului: evitaţi volumul de muncă excesiv cauzat 
de ridicarea şi transportarea manuală repetată a deşeurilor de materiale. Luaţi în considerare 
posibilitatea utilizării vehiculelor, precum motostivuitoarele. 

Atunci când faceţi acest lucru, ţineţi seama de aspectele de securitate legate de utilizarea 
motostivuitoarelor şi a altor vehicule la amplasament 
[https://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view] şi analizaţi 
dacă este posibilă înlocuirea vehiculelor cu motorizare diesel cu motostivuitoare electrice sau 
pe bază de GPL. 

Amplasaţi containerele pentru colectarea deşeurilor cât mai aproape de spaţiul de lucru, pentru 
a reduce volumul de muncă fizică generat de transportarea manuală a deşeurilor de materiale 
pe distanţe lungi [5]. 

Utilizaţi containere pentru colectarea deşeurilor ale căror margini nu sunt foarte înalte (de 
exemplu, cu înălţimea de cel mult 1 metru) pentru a reduce riscurile la ridicarea obiectelor 
grele [5]. 

Furnizaţi lucrătorilor mănuşi şi încălţăminte de protecţie cu rezistenţă suficientă la penetrarea 
de către obiecte ascuţite, pentru a preveni leziunile cauzate de manipularea manuală a 
deşeurilor de materiale în scopul reciclării. 

4 Riscuri generate de elementele de proiectare ecologică 

4.1 Marcaţi şi acoperiţi găurile (temporare), cavităţile sau luminatoarele pentru a reduce riscul de 
cădere. 

Amplasaţi balustrade sau restricţionaţi accesul la marginile suprafeţelor aflate la înălţime atunci 
când se lucrează la înălţime, de exemplu, la luminatoare. 

  

http://o5ha.europa.eu/
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4.2 Utilizaţi dispozitive de asistenţă la ridicare pentru transportul unităţilor grele cu panouri duble 
din sticlă. Un exemplu este prezentat la: http://www.muyen.com/images/producten/197.ipg 

Asiguraţi-vă că elementele voluminoase, precum panourile mari din sticlă sunt transportate de 
cel puţin două sau mai multe persoane.     

4.3 În timpul lucrărilor de instalare sau de mentenanţă la acoperişurile acoperite cu vegetaţie, 
reduceţi riscul bolilor de piele (dermatita de contact) prin: 

 alegerea de plante nealergene sau neiritante; 

 aplicarea unor metode adecvate de protecţie a pielii, dacă este necesar, şi de îngrijire 
a pielii (a se vedea exemplul de la măsura 2.5). 

4.4 Asiguraţi o ventilare suficientă în timpul lucrărilor interioare de finisare, prin: 

 asigurarea faptului că până la încheierea lucrărilor de finisare construcţia nu este 
complet etanşă la aer, în măsura în care este posibil şi practicabil; 

 intensificarea ventilării naturale cu ajutorul ventilatoarelor mobile; 

 de preferat, utilizarea de echipamente mobile de ventilare şi evacuare care furnizează 
aer curat din exterior şi elimină aerul contaminat, de exemplu, prin furtunuri. 

5 Aspecte organizatorice 

5.1, 

5.2, 

 şi 

5.4 

Selectaţi (sub)contractanţii (şi) pe baza performanţei în materie de SSM. Solicitaţi dovada 
performanţei lor în domeniul SSM, de exemplu în legătură cu procedurile şi măsurile lor în 
domeniul SSM care vor fi instituite pentru asigurarea bunei gestiuni a SSM, certificări de 
securitate [precum „Lista de verificare pentru securitate (sănătate şi mediu) (SCC în limba 
engleză, sau VCA în limba olandeză), „Elementele principale ale listei de verificare pentru 
securitate” (SCP în limba engleză sau VCO în limba olandeză) şi Paşaportul de securitate, 
sănătate şi mediu (SHE Passport în limba engleză), rapoarte anuale, rapoarte de răspundere 
socială a întreprinderii sau rapoarte ale vizitelor de control] [6]. 

Asiguraţi formarea şi instruirea adecvată adaptată la nevoile lucrătorilor şi subcontractanţilor 
din domeniul construcţiilor, de exemplu prin discuţii pe marginea aspectelor relevante (toolbox 
talks). 

Asiguraţi-vă că sunt instituite proceduri pentru identificarea pericolelor la adresa securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor [inclusiv pericolele (noi) asociate materialelor de construcţie ecologice, 
tehnologiilor de construcţie ecologice şi elementelor de proiectare ecologică pe care aceştia 
pot să nu le cunoască), pentru a evalua şi controla riscurile, precum şi că rezultatele evaluării 
riscurilor sunt comunicate de către client contractanţilor şi respectiv de către contractanţii 
principali subcontractanţilor lor. O modalitate de a asigura acest lucru este impunerea 
elaborării unui „plan de securitate şi sănătate orientat către proiect” înainte de fiecare proiect 
de construcţie şi solicitarea discutării planului respectiv de către contractant cu subcontractanţii 
săi. 

Asiguraţi-vă că sunt instituite proceduri pentru a permite accesul subcontractanţilor la şantierul 
de construcţie doar după implementarea unor măsuri SSM care au cel puţin un nivel similar cu 
cel al măsurilor implementate de contractant. 

Asiguraţi o procedură care impune ca directorii de şantier să comunice cerinţele SSM 
subcontractanţilor. 

Asiguraţi o procedură pentru raportarea situaţiilor nesigure sau dăunătoare sănătăţii şi 
asiguraţi-vă că există o cultură a organizaţiei în care lucrătorii se simt liberi să raporteze aceste 
aspecte. 

Stabiliţi o procedură de înregistrare a plângerilor lucrătorilor şi de urmărire a acestor plângeri, 
în scopul reducerii riscurilor la locul de muncă prin intermediul unei ierarhii a controlului. 
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