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Louis Berger este o companie de servicii profesionale cu venituri anuale

care depasesc un miliard de dolari.

Louis Berger are activitate pe toate continentele locuite din lume. Suntem prezenti de ani 
de zile in peste 50 de tari, reprezentati cu cinste de competenta experta a 6.000 de 
ingineri, economisti, cercetatori, manageri si specialisti in planificare. 



DESPRE LOUIS BERGER



Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor noastre pe care le oferim 

tuturor clientilor, si mai mult, urmand principiile LOUIS BERGER 

- „ZERO HARM” ne propunem colaborarea cu toti factorii 

implicati in proiectarea si executarea lucrarilor de constructii.

Consideram prioritar in implicarea noastra atat in etapa de 

proiectare cat si in cea de supervizare a lucrarilor de constructii 

minimizarea riscurilor, gasirea solutiilor preventive in toate 

etapele unui proiect in fata aplicarii masurilor corective.

„ZERO HARM”
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Pentru atingerea obiectivelor de mai sus si din 

prisma experientei pe care LOUIS BERGER o 

are in  proiectarea si derularea lucrarilor de 

constructii la nivel mondial consideram 

binevenita Directiva 92/57/CEE transpusa in 

Romania prin HG 300/2006 privind cerintele 

minime de Securitate si Sanatate pentru 

santierele temporare si mobile aplicabila in 

sectorul CONSTRUCTIILOR. 

Consideram ca este binevenita implicarea 

Coordonatorilor de Sanatate si Securitate (S&S) 

din LOUIS BERGER in toate etapele de 

proiectare si executie a  proiectelor de lucrari de 

costructii impunand masuri stricte in 

domeniul sanatatii si securitatii muncii care 

sa conduca la minimizarea riscurilor in vederea 

prevenirii accidentelor de munca si a bolilor 

profesionale.

Implicarea coordonatorilor SSM
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Participarea Coordonatorilor S&S ai LOUIS BERGER in 

proiecte din cadrul sectorului de apa din Romania a dus la 

identificare de solutii si la propunerea de actiuni viitoare 

necesare pentru imbunatatirea activitatii de coordonare 

S&S.

In urma discutiilor cat si a problemelor sesizate in cadrul 

proiectelor derulate, compartimentul de coordonare S&S 

LOUIS BERGER are urmatoarele propuneri:
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 Planul General de Sanatate si Securitate

 Intocmirea Planului General de Sanatate si                     

Securitate

 Indicarea tuturor masurilor tehnice

 Pregatirea  Planului General S&S simultan cu 

Proiectul Tehnic

 Analiza riscurilor din Planul General S&S

 Modificarile de solutie

 Verificarea Planurilor Generale de Sanatate si 

Securitate

Etapa de proiectare
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 Intocmirea de check-listuri standardizate

 Standardizarea tuturor documentelor S&S

 Reevaluarea riscurilor

 Actualizarea Planului General de Sanatate si 

Securitate

 Implicarea mai activa a tuturor factorilor din cadrul 

unui proiect in vederea solutionarii neconformitatilor 

S&S

Etapa de supervizare
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Efectuarea de audituri neanuntate de catre BERD 

si/ sau autoritati pe fiecare contract de lucrari

Auditarea de catre BERD minim o data pe 

parcursul derularii fiecarui contract de lucrari

Clauze contractuale impuse de beneficiar in cazul 

incalcarii legii

Beneficiarul sa-si acorde dreptul contractual de a 

evacua din santier o firma care nu respecta 

normele legale cat si aplicarea de amenzi pentru 

neconformitati

Etapa de supervizare

Monitorizarea tuturor partilor implicate in derularea 

executiei lucrarilor

 Infiintarea unei baze de date S&S

 Interzicerea de a mai participa la licitatii publice o 

anumita perioada a tuturor factorilor implicati in 

derularea proiectelor care au obtinut rating-uri 

negative



10

Totodata in urma discutiilor cu managementul LOUIS BERGER am considera util si 

binevenit infiintarea unor departamente in cadrul autoritatilor (ITM, ISC, ETC.) specifice 

activitatilor de coordonare S&S pentru o mai buna intelegere a acestui domeniu si pentru a 

veni in sprijinul tuturor factorilor implicati in proiectarea si executarea lucrarilor de 

constructii.
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VA MULTUMESC!

Andreea PAVEL
Coordonator SSM

apavel@louisberger.com

louisberger.com
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