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Principii de siguranţă
Lucrăm responsabil! Responsabilitatea individuală!
Avem grijă noi şi de cei care lucrează alături de noi sau pentru noi!
Mai aproape de contractori!

 Compania DELGAZ GRID SA, precum şi grupul E.ON Romania din

care face parte, manifestă un angajament ferm în asigurarea
protecției lucrătorilor, dar în egală măsură şi a contractorilor care
lucrează în beneficiul E.ON!
 Continuăm eficientizarea acțiunilor de monitorizare şi a

dezvoltării şi implementării unor măsuri de sănătate si
securitate a muncii adresate atât angajaților noștri, dar în egală
măsură şi contractorilor!

 Pagina de internet pentru contractori:

http://www.delgaz-grid.ro/ro/despre-noi/profil/contractori.html
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Acţiuni de siguranţă

Safety
Events

Safety Work Site

• Ora de securitate
• Ziua Internaţională SSM –
simpozioane organizate
anual de Inspecţia Muncii în
luna aprilie

• Contractors and employees
tranings

• Simulatorul de accidente.
Încearcă şi te vei convinge!
Car crash simulator – Try it
out and then you’ll know!
• Instruiri periodice Prim
Ajutor/First Aid cu SMURD:
-2008
-2012
-2015/2016/2017

• Săptămâna Europeană SSM
– simpozioane organizate
anual de Inspecţia Muncii în
luna octombrie
• International Worker’s
Memorial Day - we will
remember each year those
colleagues which died during
working

Safety
Trainings/Actions

• Pagina internet contractori:
http://www.delgazgrid.ro/desprenoi/profil/contractori.html

• Concurs HSE
• Trofeul electricianului
• Trofeul gazistului
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Siguranţa contractorilor

1. Conformitatea cu cerinţele legale şi de grup

Legislaţie naţională
Standarde şi politici de
grup
Autorităţi locale
Alte autorităţi

2. Instruire

Instruiri periodice
contractori
Pagina de internet

3. Monitorizare

Raportări periodice
Controale efectuate (HSE
şi manageri de proiect)
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Cerințe legale şi alte cerințe
 Legislaţie naţională
 Standarde şi politici de grup
 Autorităţi locale
 Alte autorităţi

 CERINŢE MINIME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN MUNCĂ HG
300/2006 PENTRU ŞANTIERE TEMPORARE SAU MOBILE
 REGLEMENTARE
 ETAPA DE PROIECTARE
 ETAPA DE EXECUŢIE A LUCRĂRII
 ALTE CERINŢE/RAPORTĂRI CĂTRE BENEFICIAR
 CONSTATĂRI ÎNREGISTRATE LA VERIFICAREA LUCRĂRILOR
DE ŞANTIER
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Conformitatea cu cerințele legale şi alte cerințe
ACT NORMATIV REGLEMENTATOR: HOTĂRÂREA Nr.
300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau
mobile (transpune directiva europeană 92/57/CEE)
Coordonarea în materie de securitate şi sănătate în
muncă se realizează:
în faza de studiu şi elaborare a proiectului
cât şi pe durata execuţiei/derulării lucrărilor
Instrumentele coordonarii:
planul de securitate şi sănătate
planul propriu de securitate şi sănătate
registrul de coordonare
dosarul de intervenţii ulterioare

Plan de securitate şi
sănătate

Semnalizarea lucrărilor pe drumurile publice

Semnalizarea zonei de lucru:
mijloace de semnalizare adecvate
montare în locuri vizibile

Riscuri:
pentru lucrători
pentru participanţii la trafic

Lucrări pe / sau în
apropierea drumurilor
publice

Siguranţa lucrătorilor:
Protecţie individuală
Protecţie colectivă

Penalităţi:
Poliţia
Inspectoratul teritorial de muncă
Alte autorităţi
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Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice se realizează în scopul prevenirii riscului de
accidentare a lucrătorilor şi participanţilor la trafic şi asigurării circulaţiei pe sectorul de drum rămas
neafectat.
Zona de lucrări trebuie semnalizată vizibil prin indicatoare rutiere temporare şi mijloace auxiliare de
semnalizare (balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, după caz benzi reflectorizante).
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• semnalizarea de terminare a sectorului
restricţionat

demontare

2

• semnalizarea de poziţionare a lucrărilor

1
montare

1

• semnalizarea premergătoare lucrărilor

2
3
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Componente(1/3)
Reglementări interne / Instrucţiuni
de siguranţă pentru semnalizare
lucrări de şantier
 Reglementează măsurile pentru semnalizarea
lucrărilor în şantiere sau alte zone de lucrări
pe/sau în apropierea căilor de circulaţie rutieră
 Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile
publice este obligatorie şi se realizează în
scopul prevenirii riscului de accidentare în
zona de lucrări a pietonilor şi/sau participanţilor
la trafic şi asigurării desfăşurării în condiţii
corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de
drum rămas neafectat
 Instrucţiunile de siguranţă semnalizare lucrări
de şantier conţin ca şi anexe 41 reguli de
semnalizare temporară rutieră funcţie de
caracteristicile şi configuraţia zonei de lucru
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Componente (2/3)
Presemnalizare / Indicatoare rutiere
 Presemnalizarea se instalează înainte de zona
lucrărilor, pe sensul de mers, în locuri vizibile
 In cazul circulaţiei alternante pe aceeaşi bandă,
alegerea sistemului de semnalizare (cu indicatoare, cu
piloţi de circulaţie sau cu semafoare) se face funcţie de
trafic şi lungimea sectorului afectat
 În cazul semnalizării rutiere curente (semnalizarea
rutieră existenta deja în zonă) retroreflectorizante,
semnalizarea pe timp de noapte a lucrărilor trebuie să
fie tot retroreflectorizantă şi va fi completată cu
dispozitive cu lumină galbenă, intermitentă sau care se
succede în cascadă
 În cazul în care semnalizarea rutieră curentă nu este
retroreflectorizantă, pentru a evita eclipsarea acesteia,
semnalizarea temporară a lucrărilor poate fi tot
neretroreflectorizantă dacă se asigură marcaje
suplimentare reflectorizante sau lămpi cu lumină
galbenă continuă sau intermitentă
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Componente (3/3)
Mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor
 Mijloacele utilizate pentru delimitarea zonei de
lucru se vor amplasa, în măsura în care este
posibil, la o distanţă de min. 0,5 m faţă de
marginea gropii/şantului. În imprejmuire va intra şi
zona în care s-a depozitat pământul excavat.
 Descărcarea indicatoarelor din mijlocul de transport
se face numai prin spatele sau partea laterală
dinspre acostamentul drumului.
 Se interzice staţionarea lucrătorilor pe partea
carosabilă a drumului, în afara zonei de lucru
împrejmuită şi semnalizată.
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Nouă reguli de bază pentru şantiere temporare sau mobile

1. Documentaţia
lucrarii

2. Protejare trafic şi
zonă lucrare

3. Să fii văzut!

4. Comunicare şi
contact vizual

9. Protecţie
individuală

5. Instrucţiuni de
exploatare EM

6. Manipulare
corectă sarcini

7. Acces în condiţii
de siguranţă

8. Protectţe maluri
de pământ
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Constatări cu ocazia controalelor pe şantier (1/3)
Utilizarea echipamentului individual de protecţie (EIP)

 verificarea vizuală înainte de
începerea lucrului
 verificarea periodică conform
cerinţelor producătorului
 utilizarea tuturor sortimentelor
de EIP în funcţie de riscurile
identificate
 utilizarea corectă a
echipamentelor pe toată durata
programului de lucru

NU! Utilizare incompletă/neutilizare mijloace de protecţie individuală!
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Constatări cu ocazia controalelor pe şantier (2/3)
Depozitarea pamântului rezultat din sapătură pe marginea şantului

La săparea gropii de poziţie pământul săpat/excavat se va depozita la minim
0,6 m de marginea şanţului, iar acolo unde acest lucru nu este posibil pământul
va fi consolidat cu panouri de consolidare.

NU
09.12.2016

Title (Change via “Insert>Header & Footer”)
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Constatări cu ocazia controalelor pe şantier (3/3)
Delimitare zone de lucru şi acces în siguranţă

NU

DA

…aproape da!

DA

DA

…aproape da!
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Reguli de bune practici
Pentru mai multe informaţii
consultaţi şi următoarele
documente:
Reglementări HSE (PDF, 600 KB)
Material instruire EIP (PDF, 3 MB)
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Mulţumim!

www.delgaz-grid.ro

