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Serviciul intern de prevenire Serviciul intern de prevenire şşi proteci protecţţieie



Pe parcursul derulării programului ISPA Pe parcursul derulării programului ISPA 2004/RO2004/RO
/16/P/PE/005,/16/P/PE/005, îîn Galan Galaţţi si s--a construit o nouă Staa construit o nouă Staţţie de ie de 
Epurare pentru tratarea primară a apelor uzate Epurare pentru tratarea primară a apelor uzate şşi pentru i pentru 
tratarea nămolului primar tratarea nămolului primar (fermentarea (fermentarea şşi deshidratarea i deshidratarea 
nămoluluinămolului), ), având o capacitate de 369.0având o capacitate de 369.000 LE00 LE, a, aceasta fiind ceasta fiind 
numită Etapa Inumită Etapa I..

Etapa I a SEAU nu a fost dimensionată să atingă o Etapa I a SEAU nu a fost dimensionată să atingă o 
calitate a efluentului corespunzătoare pentru descărcarea calitate a efluentului corespunzătoare pentru descărcarea îîn n 
ape sensibile, ape sensibile, îîn conformitate cu 9n conformitate cu 91/271/EEC 1/271/EEC si NTPAsi NTPA--011011--
2002. Ace2002. Aceasta etapă a fost prevăzuta doar cu o tratare asta etapă a fost prevăzuta doar cu o tratare 
primară primară îîmpreună cu tratarea asociată a nămoluluimpreună cu tratarea asociată a nămolului..

Etapa II a SEAU, fiind Etapa II a SEAU, fiind şşi obiectul acestui Contract,i obiectul acestui Contract,  
prevede tratarea secundară a apelor uzate pentru prevede tratarea secundară a apelor uzate pentru 
îîndepărtarea azotului ndepărtarea azotului şşi fosforului, i fosforului, îîn conformitate cu n conformitate cu 
cerincerinţţele NTPAele NTPA--011/2002, Tabelele 1 011/2002, Tabelele 1 şşi 2, i 2, ţţinând cont inând cont şşi de i de 
coreccorecţţiile prevăzute de HG iile prevăzute de HG 352/2005 352/2005 şşi Avizul de i Avizul de 
gospodărire a apelorgospodărire a apelor. D. De asemenea se prevede o nouă e asemenea se prevede o nouă 
facilitate de facilitate de îîngrongroşşare a nămolului are a nămolului şşi capacitate adii capacitate adiţţionala ionala 
pentru fermentarea anaerobă a nămoluluipentru fermentarea anaerobă a nămolului, deshidratarea , deshidratarea 
acestuia acestuia şşi folosirea biogazului rezultat.i folosirea biogazului rezultat.

StaStaţţia de Epurare Galaia de Epurare Galaţţi va asigura tratarea apelor i va asigura tratarea apelor 
uzate din orauzate din oraşşul Galaul Galaţţi.i.



 Etapa II a Etapa II a îînceput nceput îîn luna ianuarie 2n luna ianuarie 2013 cu 013 cu lucrările de lucrările de 
proiectare. proiectare. Lucrările de construcLucrările de construcţţie a Staie a Staţţiei au iei au îînceput nceput îîn n 
decembrie 2013 decembrie 2013 şşi si s--au finalizat la 30.12.2015.au finalizat la 30.12.2015.

 Manager proiectManager proiect -- ing ing. H. Horia Mihăioria Mihăiţţăă--GeorgeGeorge

 Responsabil SSM 1Responsabil SSM 1 -- ing. Palade Marceling. Palade Marcel

 Responsabil SSM 2Responsabil SSM 2 -- ing. Bondrea Adrianing. Bondrea Adrian



Aspecte privind securitatea Aspecte privind securitatea şşi sănătatea i sănătatea îîn muncăn muncă

A. A. Instruirea lucrătorilorInstruirea lucrătorilor

PPe baza tematicilor de instruire elaborate de Serviciul e baza tematicilor de instruire elaborate de Serviciul 
intern de prevenire intern de prevenire şşi proteci protecţţie ie şşi aprobate de conducerea i aprobate de conducerea 
societăsocietăţţii.ii.

Program de instruireProgram de instruire--testare pe meserii. testare pe meserii. 

a). a). Instruirea introductiv generalăInstruirea introductiv generală (noilor angaja(noilor angajaţţi la sediul i la sediul 
societăsocietăţţii, la cabinetul de securitate ii, la cabinetul de securitate şşi sănătate i sănătate îîn muncăn muncă) ) ––
durata de 8 ore;durata de 8 ore;

CCononţţinut instruire:inut instruire:
-- legislalegislaţţie SSMie SSM

-- consecinconsecinţţele posibile ale necunoaele posibile ale necunoaşşterii terii şşi nerespectării legislai nerespectării legislaţţiei iei 
SSM;SSM;
-- riscurile de accidentare riscurile de accidentare şşi i îîmbolnăvire profesională specifice mbolnăvire profesională specifice 
societăsocietăţţii;ii;
-- măsuri la nivelul societă măsuri la nivelul societăţţii privind acordarea primului ajutor, ii privind acordarea primului ajutor, 
stingerea incendiilor si evacuarea lucrătorilorstingerea incendiilor si evacuarea lucrătorilor..

FFinalizarea instruirii cu testare.inalizarea instruirii cu testare.



b). b). Instruirea la locul de muncăInstruirea la locul de muncă
LLa intrarea a intrarea îîn n şşantier lucrătorii au fost instruiantier lucrătorii au fost instruiţţi pentru i pentru 

schimbarea locului de muncă schimbarea locului de muncă –– 8 ore;8 ore;
IInstruire realizată de nstruire realizată de ŞŞeful punctului de lucru cu eful punctului de lucru cu 

participarea Responsabilului SSM;participarea Responsabilului SSM;
CCononţţinut instruire:inut instruire:

-- riscurile de accidentare riscurile de accidentare şşi i îîmbolnăvire profesională specifice mbolnăvire profesională specifice 
locului de muncălocului de muncă;;
-- instrucinstrucţţiuni proprii SSM pentru locul de muncă respectiviuni proprii SSM pentru locul de muncă respectiv;;
-- măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului  măsuri la nivelul locului de muncă privind acordarea primului 
ajutor, stingerea incendiilor ajutor, stingerea incendiilor şşi evacuarea lucrătorilori evacuarea lucrătorilor;;
-- prevederi ale reglementarilor de securitate prevederi ale reglementarilor de securitate şşi sănătate i sănătate îîn muncă n muncă 
privind activităprivind activităţţi specifice locului de muncăi specifice locului de muncă..
-- demonstrademonstraţţii practice.ii practice.



c). c). Instruirea periodicăInstruirea periodică
LLunar, unar, îîn prima zi lucrătoaren prima zi lucrătoare, cu durate de 2 ore;, cu durate de 2 ore;
IInstruire realizată de nstruire realizată de ŞŞeful punctului de lucru;eful punctului de lucru;
CCononţţinut instruire:inut instruire:

-- legislalegislaţţie SSMie SSM
-- riscurile de accidentare riscurile de accidentare şşi i îîmbolnăvire profesională specifice mbolnăvire profesională specifice 
locului de muncălocului de muncă;;
-- instrucinstrucţţiuni proprii SSM pentru locul de muncă respectiviuni proprii SSM pentru locul de muncă respectiv;;
-- demonstrademonstraţţii practice.ii practice.

d). d). Instruirea Instruirea îînainte de nainte de îînceperea unor lucrări deosebitenceperea unor lucrări deosebite
-- lucrul la lucrul la îînălnălţţimeime

-- lucrul cu cofraje glisantelucrul cu cofraje glisante
-- lucrul lucrul îîn span spaţţii ii îînchise nchise şşi izolatei izolate
-- electrosecuritateelectrosecuritate

IInstruire realizată de nstruire realizată de ŞŞeful punctului de lucru cu eful punctului de lucru cu 
participarea Responsabilului SSMparticiparea Responsabilului SSM..



ÎÎn cadrul instruirilor sn cadrul instruirilor s--a pus accentul a pus accentul îîn mod deosebit n mod deosebit 
pe următoarele aspectepe următoarele aspecte::

1. 1. Stop lucruStop lucru

 orice lucrător poate opri activitatea sa orice lucrător poate opri activitatea sa şşi a celor din jur i a celor din jur 
dacă are dubii privind sigurandacă are dubii privind siguranţţa sa a sa şşi a colegilor săii a colegilor săi..

 după clarificarea aspectelor legate de securitatea muncii cu după clarificarea aspectelor legate de securitatea muncii cu 
conducătorul locului de muncă sau cu responsabilul SSM conducătorul locului de muncă sau cu responsabilul SSM 
activitatea va fi reluatăactivitatea va fi reluată..

 niciun lucrător nu poate fi sancniciun lucrător nu poate fi sancţţionat pentru oprirea ionat pentru oprirea 
lucrului.lucrului.

 ss--a stabilit un loc, a stabilit un loc, îîn zona porn zona porţţii de acces ii de acces îîn n şşantier pentru antier pentru 
„„Locul de adunare Locul de adunare îîn caz de urgenn caz de urgenţţăă”” şşi lucrătorii au fost i lucrătorii au fost 
instruiinstruiţţi cu modul de aci cu modul de acţţiune iune îîn caz de urgenn caz de urgenţţăă..



2. Raportarea incidentelor 2. Raportarea incidentelor şşi evenimentelori evenimentelor

 semnalarea tuturor incidentelor semnalarea tuturor incidentelor şşi accidentelor pentru i accidentelor pentru 
investigare;investigare;

 investigare făcută cu scopul de a identifica cauzele primare investigare făcută cu scopul de a identifica cauzele primare 
şşi pentru prevenirea reaparii pentru prevenirea reapariţţiei unor evenimente similare, iei unor evenimente similare, şşi i 
nu pentru a găsi vinovanu pentru a găsi vinovaţţii..

3. 3. Manipularea manuală a maselorManipularea manuală a maselor

 capacitatea de manipulare a maselor este diferită capacitatea de manipulare a maselor este diferită îîn funcn funcţţie ie 
de sex, de sex, vârstăvârstă, condi, condiţţie fizicăie fizică, etc.;, etc.;

 evaluarea sarcinii de ridicat, a traseului de deplasare, a evaluarea sarcinii de ridicat, a traseului de deplasare, a 
locului de descărcarelocului de descărcare;;

 manipulare sarcini prin flexarea genunchilor, cu spatele manipulare sarcini prin flexarea genunchilor, cu spatele 
drept;drept;

 lucrul lucrul îîn echipăn echipă, utilizare multifunc, utilizare multifuncţţionale, alte utilaje de ionale, alte utilaje de 
construcconstrucţţii.ii.



4. Prevenirea 4. Prevenirea îîmpiedicărilormpiedicărilor, a, alunecărilor lunecărilor şşi căderilor i căderilor 
la acelala acelaşşi niveli nivel

 păstrarea căilor de acces nivelatepăstrarea căilor de acces nivelate, c, curate, urate, fără goluri fără goluri şşi fără i fără 
obstacole;obstacole;

 folosirea folosirea îîncălncălţţămintei cu talpă antiderapantăămintei cu talpă antiderapantă;;

 ffăărrăă ssăărituri, frituri, făărrăă alergare.alergare.

5. Lucrul 5. Lucrul îîn sigurann siguranţţă la ă la 
îînălnălţţimeime

-- utilizarea ECP:utilizarea ECP:

 SSchelechele..



 Schele de cofraj (cu Schele de cofraj (cu 
prindere pe cofrajul prindere pe cofrajul 
metalic metalic şşi cu balustrade i cu balustrade 
de lemn)de lemn)



 EEşşafodaje tipizate cu scări afodaje tipizate cu scări 
de accesde acces..



 SScări de lemn cu cări de lemn cu 
lălăţţime de minim 1 m, ime de minim 1 m, 
cu trepte egale cu trepte egale şşi i 
balustrade de balustrade de 
protecprotecţţieie..



 SScări metalice tipizate cări metalice tipizate 
(utilizate doar pentru (utilizate doar pentru 
spaspaţţii ii îînguste)nguste). . 

-- utilizarea EIP pt. lucru la utilizarea EIP pt. lucru la îînălnălţţime:ime:

 HHamul de protecamul de protecţţie ie –– a fost foarte rar utilizat, a fost foarte rar utilizat, îîn general la n general la 
montarea schelelor montarea schelelor şşi ei eşşafodajelor.afodajelor.



 ÎÎn completarea schelei n completarea schelei 
metalice pe care o metalice pe care o 
aveam am aveam am îînchiriat o nchiriat o 
schela de 2000 mschela de 2000 mpp tip  tip 
Alsina, complAlsina, completă cu etă cu 
tălpi reglabiletălpi reglabile, s, scări de cări de 
acces, platacces, platforme de forme de 
lucru, platlucru, platforme de forme de 
acces cu trapăacces cu trapă, , 
balustrade, balustradbalustrade, balustrade e 
de capăt de capăt şşi rigidizări i rigidizări 
diagonale.diagonale.

ÎÎn condin condiţţiile iile îîn care căderile de la n care căderile de la îînălnălţţime reprezintă ime reprezintă 
principala cauză a accidentelor de muncă din construcprincipala cauză a accidentelor de muncă din construcţţii am ii am 
acordat o atenacordat o atenţţie deosebită utilizării schelelor pentru lucrul ie deosebită utilizării schelelor pentru lucrul 
la la îînălnălţţime.ime.



 AAm alcătuit o m alcătuit o 
formaformaţţie de ie de 
montatori, din montatori, din 
lucrători cu lucrători cu 
experienexperienţţă ă 
coordonacoordonaţţi de i de 
un un şşef de ef de 
echipă care a echipă care a 
executat toate executat toate 
montările montările şşi i 
demontările de demontările de 
schele din schele din 
şşantier.antier.



 DDupă montare schela era verificată de Responsabilul SSM upă montare schela era verificată de Responsabilul SSM 
şşi i ŞŞeful de eful de şşantier antier şşi era predată de i era predată de şşeful echipei de eful echipei de 
montare către conducătorul punctului de lucru care urma montare către conducătorul punctului de lucru care urma 
să o utilizezesă o utilizeze, p, pe bază de proces verbal semnat e bază de proces verbal semnat şşi de i de 
Responsabilul SSM Responsabilul SSM şşi i ŞŞeful de eful de şşantierantier..

 ÎÎn timpul n timpul 
montării sau montării sau 
demontării demontării 
schelei accesul schelei accesul 
altor lucrători altor lucrători 
pe schelă era pe schelă era 
blocat cu blocat cu 
bariere bariere şşi i 
panouri de panouri de 
interdicinterdicţţie.ie.



6. Excava6. Excavaţţii ii şşi săpăturii săpături

 săpături mecanizate săpături mecanizate 
executate cu excavatorul executate cu excavatorul şşi i 
buldoexcavatorul;buldoexcavatorul;

 perepereţţii săpăturii drepii săpăturii drepţţi la i la 
adâncimi < 1,2 m;adâncimi < 1,2 m;

 săpătură cu peresăpătură cu pereţţii ii îîn taluz n taluz 
la adâncimi > 1,2 m.la adâncimi > 1,2 m.

 îîmprejmuirea săpăturilor mprejmuirea săpăturilor 
cu recu reţţea de polietilenă ea de polietilenă 
oranje sau cu bandă oranje sau cu bandă 
reflectorizantăreflectorizantă..



7. Lucrul 7. Lucrul îîn condin condiţţii de temperaturi extremeii de temperaturi extreme

 lucrul lucrul îîn perioade canicularen perioade caniculare
-- ppentru ameliorarea condientru ameliorarea condiţţiilor de muncăiilor de muncă::

-- reducerea intensită reducerea intensităţţii ii şşi ritmului activităi ritmului activităţţilor fizice;ilor fizice;
-- asigurarea ventilaasigurarea ventilaţţiei la locurile de muncăiei la locurile de muncă;;
-- alternarea efortului dinamic cu cel static;alternarea efortului dinamic cu cel static;
-- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus îîn locuri n locuri 
umbrite, cu curenumbrite, cu curenţţi de aer.i de aer.

-- ppentru menentru menţţinerea stării de sănătate a lucratorilorinerea stării de sănătate a lucratorilor::
-- asigurarea de apă minerală asigurarea de apă minerală, c, câte 2âte 2--4 l4 litri / peitri / persoană rsoană / schimb;/ schimb;
-- asigurarea echipamentului individual de protecasigurarea echipamentului individual de protecţţie;ie;
-- asigurarea de duasigurarea de duşşuri.uri.

 lucrul lucrul îîn perioade cu temperaturi scăzuten perioade cu temperaturi scăzute::
-- distribuirea de ceai fierbinte distribuirea de ceai fierbinte -- 0,50,5--1 l1 litru / peitru / persoană rsoană / schimb;/ schimb;
-- acordarea de pauze pentru refacerea capacităacordarea de pauze pentru refacerea capacităţţii de ii de 
termoreglare;termoreglare;
-- asigurarea echipamentului individual de protecasigurarea echipamentului individual de protecţţie.ie.



8. 8. Scule de mână Scule de mână şşi echipamente de mică i echipamente de mică 
mecanizaremecanizare

 îîn stare bună de funcn stare bună de funcţţionare, verificate periodic;ionare, verificate periodic;

 cu toate sistemele de proteccu toate sistemele de protecţţie ie îîn stare de funcn stare de funcţţionareionare..

 lucrători instruilucrători instruiţţi i 
pentru utilizarea lor;pentru utilizarea lor;

 EIP specific (ochelari EIP specific (ochelari 
de protecde protecţţie, ie, mămăşşti ti 
de praf, antifoane, de praf, antifoane, 
etc.)etc.)



 îîn perfectă stare n perfectă stare 
de funcde funcţţionare, ionare, 
certificate, certificate, 
omologate, omologate, 
verificate verificate 
periodic;periodic;

 deservite de deservite de 
lucrători lucrători 
calificacalificaţţi, i, 
pregătipregătiţţi i şşi i 
instruiinstruiţţii..

9. Lucrul cu utilaje de construc9. Lucrul cu utilaje de construcţţiiii



10. Electrosecuritate10. Electrosecuritate

 prelungitoare electrice standardizate, cu nul de protecprelungitoare electrice standardizate, cu nul de protecţţie, ie, 
cu seccu secţţiune cablu corect dimensionatăiune cablu corect dimensionată, cu , cu şştechere pentru techere pentru 
exterior;exterior;

 electrician de electrician de îîntrentreţţinere permanent inere permanent îîn n şşantierantier;;

 tablouri electrice bine tablouri electrice bine 
dimensionate, legate dimensionate, legate 
la priza de la priza de 
îîmpământarempământare, cu , cu 
buletin de verificare buletin de verificare 
PRAM, PRAM, îîncuiate, cu ncuiate, cu 
prize prize îîn bună stare de n bună stare de 
funcfuncţţionareionare..

 LEA 110 kVLEA 110 kV



 Am solicitat beneficiarului să Am solicitat beneficiarului să 
ceară devierea LEA ceară devierea LEA îîn n 
exteriorul spaexteriorul spaţţiului aerian aliului aerian al
şşantierului pentru prevenirea antierului pentru prevenirea 
accidentelor de muncă prin accidentelor de muncă prin 
electrocutare electrocutare îîn timpul n timpul 
construcconstrucţţiei iei şşi perturbarea i perturbarea 
funcfuncţţionării echipamentelor de ionării echipamentelor de 
muncă din cadrul stamuncă din cadrul staţţiei.iei.

 Am Am îîncheiat o convenncheiat o convenţţie de ie de 
lucru cu Electrica Galalucru cu Electrica Galaţţi i 
pentru sistarea temporară a pentru sistarea temporară a 
transportului energiei transportului energiei 

electrice prin aceste linii.electrice prin aceste linii.



 ÎÎn cursul lunii septembrie n cursul lunii septembrie 
2016 s2016 s--a deviat treaseul a deviat treaseul 
LEA LEA îîn exteriorul n exteriorul 
perimetrului perimetrului şşantierului.antierului.



11. T11. Transportul materialelor pe verticalăransportul materialelor pe verticală

 mmacarale acarale şşi automacarale cu inspeci automacarale cu inspecţţie tehnică ISCIRie tehnică ISCIR;;

 macaragii autorizamacaragii autorizaţţi;i;

 legători de sarcină autorizalegători de sarcină autorizaţţi intern;i intern;

 dispozitive de legare a sarcinilor certificate dispozitive de legare a sarcinilor certificate şşi verificatei verificate..

 îîntreruperea ntreruperea 
lucrului datorată lucrului datorată 
condicondiţţiilor meteo iilor meteo 
(vite(viteză vânt ză vânt > > 
72 km72 km /  / orăoră););

 verificare stare verificare stare 
sol, distansol, distanţţa faa faţţă ă 
de linii aeriene.de linii aeriene.



12. Substan12. Substanţţe chimice periculoasee chimice periculoase

 solicitarea FTS a materialelor chimice din solicitarea FTS a materialelor chimice din şşantier;antier;
 magazie de depozitare, condimagazie de depozitare, condiţţii de depozitare, manipulare, ii de depozitare, manipulare, 

transport;transport;
 EIP specific, aEIP specific, acordare prim ajutor;cordare prim ajutor;
 butelii gaze (GPL, abutelii gaze (GPL, acetilenăcetilenă, o, oxigen, argoxigen, argon) n) depozitare, transportdepozitare, transport, , 

lucru (rastlucru (rastele, ele, cărucioare de transportcărucioare de transport, supape de sens, regulator , supape de sens, regulator 
presiune);presiune);

 detectoare de gaze.detectoare de gaze.

13. Transporturi 13. Transporturi îîn n şşantier cu mijloace de transport autoantier cu mijloace de transport auto

 viteza de deplasare;viteza de deplasare;
 deplasare cu spatele, dirijare;deplasare cu spatele, dirijare;
 bascularea (teren, cabascularea (teren, cabluri electrice);bluri electrice);
 conducere defensivăconducere defensivă, purtarea centurii de siguran, purtarea centurii de siguranţţăă, a EIP minim;, a EIP minim;
 efectele oboselii, medicaefectele oboselii, medicaţţiei iei şşi a abuzului de substani a abuzului de substanţţe la volan;e la volan;
 anvelope adecvate anotimp, sisteme de sigurananvelope adecvate anotimp, sisteme de siguranţţă ă (lumini de (lumini de 

pozipoziţţie, sie, semnalizare acustică emnalizare acustică şşi luminoasă pentru mersul cu i luminoasă pentru mersul cu 
spatele.spatele.



14. Echipamentul individual de protec14. Echipamentul individual de protecţţieie

 cerincerinţţe minime:e minime: -- costum salopetă costum salopetă;;
-- bocanci cu bombeu metalic bocanci cu bombeu metalic şşi talpă antideri talpă antiderap.ap.
-- cască de protec cască de protecţţie;ie;
-- vestă reflectorizantă vestă reflectorizantă..

 specific:specific: -- ochelari de protecochelari de protecţţie;ie;
-- mănu mănuşşi de proteci de protecţţie;ie;
-- mască respiratorie mască respiratorie;;
-- antifoane;antifoane;
-- pt. sudori;pt. sudori;
-- pt. electricieni;pt. electricieni;
-- pt. lucru la pt. lucru la îînălnălţţime;ime;
-- pt. condipt. condiţţii atmosferice deosebite.ii atmosferice deosebite.

15. Prevenirea 15. Prevenirea şşi stingerea incendiilori stingerea incendiilor

 dotarea dotarea şşantierului cu materiale pentru prevenirea antierului cu materiale pentru prevenirea şşi stingerea incendiilori stingerea incendiilor
-- pichete P.S.I. pichete P.S.I. 
-- stingătoare P stingătoare P6 6 şşi G3i G3

 instruirea lucrătorilor privind modul de acinstruirea lucrătorilor privind modul de acţţiunea la apariiunea la apariţţia unei situaia unei situaţţii de ii de 
urgenurgenţţăă

 demonstrademonstraţţii practice privind stingerea unui ii practice privind stingerea unui îînceput de incendiunceput de incendiu..



16. Acordarea primului16. Acordarea primului--ajutorajutor

 nominalizarea lucrătorilor din nominalizarea lucrătorilor din şşantier care acordă primul antier care acordă primul 
ajutor ajutor îîn caz de accident (n caz de accident (prin decizia scrisă a conducerii prin decizia scrisă a conducerii 
societăsocietăţţii).ii).

 dotarea dotarea şşantierului cu truse de acordare a primuluiantierului cu truse de acordare a primului--ajutor ajutor 
((şşi completarea materialelor din trusă i completarea materialelor din trusă îîn cazul consumului n cazul consumului 
sau expirării perioadei de valabilitatesau expirării perioadei de valabilitate))

 instruirea lucrătorilor privind acordarea primului ajutorinstruirea lucrătorilor privind acordarea primului ajutor..

17. Ordinea 17. Ordinea şşi curăi curăţţenia la locurile de muncăenia la locurile de muncă

 cauză comună a accidentărilor de tipul cauză comună a accidentărilor de tipul îîmpiedicărilormpiedicărilor, , 
alunecărilor alunecărilor şşi căderilor la acelai căderilor la acelaşşi nivel.i nivel.



Prestatori de servicii Prestatori de servicii îîn n şşantierantier

1. T.R.M. Târgu Mure1. T.R.M. Târgu Mureşş –– cofraje glisante la Obiectul 18 cofraje glisante la Obiectul 18 ––
Fermentator anaerobFermentator anaerob

2. Reconstruc2. Reconstrucţţia Ploieia Ploieşştiti -- precomprimare radier precomprimare radier 
Fermentator anaerobFermentator anaerob
-- posttensionare pereposttensionare pereţţi i 

Fermentator anaerobFermentator anaerob
3. Fox Start Design Medgidia 3. Fox Start Design Medgidia 

–– sudare inox sudare inox îîn Argon (WIG n Argon (WIG 
/TIG) la Obiectele 1, 9, 10, 30, 48./TIG) la Obiectele 1, 9, 10, 30, 48.

Furnizor de echipamenteFurnizor de echipamente

1. Passavant Energy & Environment Otopeni   1. Passavant Energy & Environment Otopeni   

 ConvenConvenţţii de lucru privind, securitatea ii de lucru privind, securitatea şşi sănătatea i sănătatea îîn muncăn muncă, a , a 
situasituaţţiilor de urgeniilor de urgenţţă ă şşi a proteci a protecţţiei mediului iei mediului –– îîncheiate ncheiate îînainte de nainte de 
îînceperea activitănceperea activităţţii.ii.



 Instruirea la intrarea Instruirea la intrarea îîn n şşantier antier –– efectuată tuturor  efectuată tuturor 
lucrătorilor ce urmlucrătorilor ce urmauau să  să îîşşi desfăi desfăşşoare activitatea oare activitatea îîn n 
şşantier. Lucantier. Lucrătorilor lerătorilor le--au fost prezentate riscurile pentru au fost prezentate riscurile pentru 
securitatea securitatea şşi sănătatea lor i sănătatea lor şşi măsurile de prevenirei măsurile de prevenire..

 Au fost instruiAu fost instruiţţi deasemeni cu:i deasemeni cu:
-- amplasamentul amplasamentul şşi amenajarea i amenajarea şşantierului;antierului;
-- controlul accesului controlul accesului îîn n şşantier;antier;
-- managementul vehiculelor managementul vehiculelor, s, spălarea ropălarea roţţilor ilor 

vehiculelor la ievehiculelor la ieşşirea din irea din şşantier;antier;
-- delimitări delimitări, bariere , bariere şşi semnalizării semnalizări;;
-- managementul demanagementul deşşeurilor eurilor şşi al mediului;i al mediului;
-- locul de adunare locul de adunare îîn caz de urgenn caz de urgenţţăă..

 Aceste instruiri au fost consemnate Aceste instruiri au fost consemnate îîn fin fişşe de instruire e de instruire 
colectivăcolectivă, s, sub semnăturăub semnătură. . 



B. Controlul B. Controlul îîn domeniul SSMn domeniul SSM

Controlul Controlul îîn domeniul SSM n domeniul SSM îîn n şşantier, cu informarea antier, cu informarea îîn scris a n scris a 
conducerii societăconducerii societăţţii, asupra deficienii, asupra deficienţţelor constatate elor constatate şşi a măsurilor propuse i a măsurilor propuse 
pentru remedierea acestora. pentru remedierea acestora. 

-- program de controlprogram de control
a). Control planificata). Control planificat

-- defalcat pe Obiectedefalcat pe Obiecte
-- insistânduinsistându--se pe se pe ::

-- lucrul la lucrul la îînălnălţţimeime;;
-- săpături  săpături şşi excavai excavaţţiiii;;
-- lucrul lucrul îîn tura de noapten tura de noapte;;
-- echipament colectiv de protecechipament colectiv de protecţţieie;;
-- lucrul cu echipamente de muncă cu motor electric  lucrul cu echipamente de muncă cu motor electric 

sau termicsau termic;;
-- instructaj periodicinstructaj periodic..

b). Control inopinantb). Control inopinant
-- control consum alcoolcontrol consum alcool;;
-- echipament colectiv de protecechipament colectiv de protecţţieie;;
-- echipament individual de protecechipament individual de protecţţieie;;
-- barăcile vestiar barăcile vestiar, b, barăcile pentru servirea meseiarăcile pentru servirea mesei, s, spălătoarepălătoare, toalete , toalete 

ecologice.ecologice.



ÎÎn timpul derulării contractului am primit de două ori n timpul derulării contractului am primit de două ori îîn n 
şşantier vizite de antier vizite de îîndrumare ndrumare şşi control i control a consilierilor pe a consilierilor pe 

probleme de probleme de sănătate sănătate şşi securitate de lai securitate de la BERD.BERD.

 îîn iunie 2015n iunie 2015



 şşi i îîn octombrie 2015 n octombrie 2015 



UTILIZAREA COFRAJELOR GLISANTE LA UTILIZAREA COFRAJELOR GLISANTE LA 
CONSTRUCCONSTRUCŢŢIA CORPULUI FERMENTATORULUI IA CORPULUI FERMENTATORULUI 

ANAEROBANAEROB

Descrierea metodei cofrajelor glisanteDescrierea metodei cofrajelor glisante

 Metoda folosirii cofrajelor glisante este de mult cunoscută in Metoda folosirii cofrajelor glisante este de mult cunoscută in 
construcconstrucţţii.ii.

 Metoda cofrajului glisant antrenat de vinciuri hidraulice comandMetoda cofrajului glisant antrenat de vinciuri hidraulice comandate ate 
central a devenit metoda cea mai eficace central a devenit metoda cea mai eficace şşi cea mai rapidă de i cea mai rapidă de 
execuexecuţţie a construcie a construcţţiilor din beton monolit.iilor din beton monolit.

 Prin cofraj glisant se Prin cofraj glisant se îînnţţelege ansamblul de platforme / instalaelege ansamblul de platforme / instalaţţii ii şşi i 
cofraje care delimitând facofraje care delimitând faţţa elementelor verticale ale construca elementelor verticale ale construcţţiei iei 
se ridică treptat de la baza construcse ridică treptat de la baza construcţţiei, peiei, pe măsura turnării  măsura turnării şşi i 
îîntăririi betonuluintăririi betonului, p, până la finalizarea construcână la finalizarea construcţţiei.iei.

 Metoda cofrajelor glisante constă Metoda cofrajelor glisante constă îîn executarea la baza n executarea la baza 
construcconstrucţţiei care urmează a se realiza a unui cofraj de iei care urmează a se realiza a unui cofraj de îînalnalţţime ime 
redusă redusă (1,00 (1,00 -- 1 1,20 ,20 m, m, mai rar până la mai rar până la 2,00 m), având forma 2,00 m), având forma 
perepereţţilor (drepte/curbe).ilor (drepte/curbe).



 Cofrajul glisant este rigid, nelegaCofrajul glisant este rigid, nelegat de pardosealăt de pardoseală. El are . El are 
dimensiuni exacte dimensiuni exacte şşi este suspendat prin intermediul unor juguri i este suspendat prin intermediul unor juguri 
(cadre) metalice, cu ajutorul(cadre) metalice, cu ajutorul unor dispozitive de ridicare susunor dispozitive de ridicare susţţinute inute 
pe tije metalice cu diametrul de 25 pe tije metalice cu diametrul de 25 -- 3030 mm,mm, care reazema pe care reazema pe 
fundafundaţţie.ie.

 După ce cofrajul se umple cu betonDupă ce cofrajul se umple cu beton, p, pe măsura e măsura îîntăririi acestuiantăririi acestuia, , 
cofrajul se ridică treptat cu ajutorul dispozitivelor de ridicarcofrajul se ridică treptat cu ajutorul dispozitivelor de ridicare care e care 
sunt acsunt acţţionate hidraulic.ionate hidraulic.

 Pe măsură ce cofrajul glisant se ridicăPe măsură ce cofrajul glisant se ridică, s, se montează armăturilee montează armăturile, , 
ramele pentru uramele pentru uşşi i şşi ferestre, cutiile pentru crearea golurilor etc. i ferestre, cutiile pentru crearea golurilor etc. şşi i 
se toarnă betonul se toarnă betonul îîn peren pereţţi. Aceste operai. Aceste operaţţii se fac de pe platforma ii se fac de pe platforma 
superioară a cofrajuluisuperioară a cofrajului, i, iar de pe platforma inferioară suspendată ar de pe platforma inferioară suspendată 
la circa 3 la circa 3 -- 4  4 m sub cea superioară se supraveghează calitatea m sub cea superioară se supraveghează calitatea 
turnării betonuluiturnării betonului, se fac eventuale corecturi, se scot cutiile sau , se fac eventuale corecturi, se scot cutiile sau 
ramele ramele şşi se finiseaza suprafai se finiseaza suprafaţţa betonului după iea betonului după ieşşirea lui din irea lui din 
cofraj.cofraj.

 Cofrajul glisant se ridică cu circa Cofrajul glisant se ridică cu circa 1 1 -- 4 cm la fiecare ridicare, 4 cm la fiecare ridicare, 
ajungand la 30 ajungand la 30 –– 50  50 cm / cm / orăoră. Cofrajul glisant este sus. Cofrajul glisant este susţţinut prin inut prin 
intermediul dispozitivelor de ridicare, de tijele de susintermediul dispozitivelor de ridicare, de tijele de susţţinere care inere care 
rămân rămân îîn peren pereţţii de beton, ii de beton, iar după terminarea glisăriiiar după terminarea glisării, a, acestea se cestea se 
recupereazărecuperează..

 Această metodă de execuAceastă metodă de execuţţie se pretează foarte bine la organizarea ie se pretează foarte bine la organizarea 
lucrărilor lucrărilor îîn flux continuu.n flux continuu. Oprirea glisării este posibilă numai cu  Oprirea glisării este posibilă numai cu 
luarea unor măsuri corespunzătoareluarea unor măsuri corespunzătoare, , îînsă nu este recomandatănsă nu este recomandată. . 



Fermentator anaerobFermentator anaerob

 Fermentatorul anaerob este o construcFermentatorul anaerob este o construcţţie din beton sub forma ie din beton sub forma 
unui rezervor cilindric, cu baza unui rezervor cilindric, cu baza şşi partea superioară conicei partea superioară conice. . 

 Dimensiunile Dimensiunile îîn plan sunt:n plan sunt:

 R max. ext. radier R max. ext. radier = 10.50 m;  = 10.50 m;  

 R max. int. radier R max. int. radier =   8.50 m;=   8.50 m;

 Grosimea de calcul a radierului Grosimea de calcul a radierului =   0.60 m;=   0.60 m;

 Grosimea peretelui Grosimea peretelui =   0.40 m;=   0.40 m;

 H max recipient deasupra solului H max recipient deasupra solului = 22.70 m.= 22.70 m.

 ŢŢinând seama de adâncimea de fundare, de inând seama de adâncimea de fundare, de îînalnalţţimea imea şşi greutatea i greutatea 
obiectului de construcobiectului de construcţţie, precum ie, precum şşi de faptul că acesta transmite i de faptul că acesta transmite 
terenului incărcari relativ mariterenului incărcari relativ mari, s, s--au executat fundaau executat fundaţţii de ii de 
adâncime sub forma unor piloadâncime sub forma unor piloţţi turnai turnaţţi pe loc, cu coloane turnate i pe loc, cu coloane turnate 
îîn tubaj recuperabil tip Benoto, cu diametrul coloanelor de 0,90 n tubaj recuperabil tip Benoto, cu diametrul coloanelor de 0,90 
m. m. 



 PiloPiloţţii au fost ii au fost îîncastrancastraţţi i îîn orizontul necoeziv nisipos cu n orizontul necoeziv nisipos cu îîndesare ndesare 
medie medie şşi vor lucra ca piloi vor lucra ca piloţţi flotani flotanţţi. Terenul de la cota de execui. Terenul de la cota de execuţţie ie 
a coloanelor a fost amenajat cu o platformă de piatră spartăa coloanelor a fost amenajat cu o platformă de piatră spartă. . 

Sarcina capabilă pe fiecare coloană este de Sarcina capabilă pe fiecare coloană este de 140 tf.140 tf.



 Corpul cilindric al rezervorului a fost executat cu parament dreCorpul cilindric al rezervorului a fost executat cu parament drept pt 
pe toată pe toată îînălnălţţimea acestuia până sub capacul conicimea acestuia până sub capacul conic. Pentru . Pentru 
cofrarea cofrarea corpului corpului cilindric scilindric s--au utilizat cofraje glisante. Peretele au utilizat cofraje glisante. Peretele 
cilindrului a fost postcomprimat circular prin armătura activă cilindrului a fost postcomprimat circular prin armătura activă 
introdusă introdusă îîn teci din PEHD amplasate n teci din PEHD amplasate îîn apropierea fen apropierea feţţei ei 
exterioare a peretelui. Pe lânexterioare a peretelui. Pe lângă armatura activă sgă armatura activă s--a prevăzut a prevăzut şşi o i o 
armătură pasivă din PC armătură pasivă din PC 52. 52. Ancorarea armăturilor circulare sAncorarea armăturilor circulare s--a a 
realizat prin patru colane de ancoraj dispuse la 90realizat prin patru colane de ancoraj dispuse la 90˚̊, pe , pe 

circumferincircumferinţţa rezervorului.a rezervorului.

 Clasele de betoane utilizate Clasele de betoane utilizate 
au fost C35/45 in radier si au fost C35/45 in radier si 
corpul cilindric si C 30/37 corpul cilindric si C 30/37 îîn n 
capacul conic.capacul conic.

 Betoanele utilizate au fost Betoanele utilizate au fost 
realizate cu: realizate cu: 

•• cimentul : CEM III/A 42.5 cimentul : CEM III/A 42.5 
NN--LHLH

•• diamatrul maxim al diamatrul maxim al 
sortului utilizat : 16 mm.sortului utilizat : 16 mm.



Construirea corpului fermentatorului anaerob Construirea corpului fermentatorului anaerob 

cu ajutorul cofrajelor glisantecu ajutorul cofrajelor glisante

 Proiectul prevedea construcProiectul prevedea construcţţia ia 
unui fermentator anaerob pe unui fermentator anaerob pe 
amplasamentul Staamplasamentul Staţţiei de iei de 
Epurare GalaEpurare Galaţţi, la distani, la distanţţa de a de 
13 m de fermentatorul vechi. 13 m de fermentatorul vechi. 

 Pentru montarea Pentru montarea şşi i 
demontarea cofrajului glisant demontarea cofrajului glisant 
şşi pentru transportul pe i pentru transportul pe 
verticală a armăturilor verticală a armăturilor 
metalice metalice şşi al betonului si al betonului s--a a 
utilizat o macara turn cu utilizat o macara turn cu 
comandă de la sol sau din comandă de la sol sau din 
cabina de sus.cabina de sus.



 Pentru construcPentru construcţţia corpului ia corpului 
fermentatorului sfermentatorului s--au folosit cofraje au folosit cofraje 
glisante curbe, cu panouri glisante curbe, cu panouri 
confecconfecţţionate din profile metalice ionate din profile metalice 
şşi aci acţţionare hidraulicăionare hidraulică..

 SS--a montat armatura metalicăa montat armatura metalică, s, s--
au montat cadrele interioare ale au montat cadrele interioare ale 
cofrajului glisant cofrajului glisant şşi si s--a a 
confecconfecţţionat platforma interioară ionat platforma interioară 
de lucru.de lucru.

 A urmat apoi montarea A urmat apoi montarea 
cofrajelor exterioare, a cofrajelor exterioare, a 
platformei exterioare din lemn platformei exterioare din lemn 
şşi a balustradelor din lemn i a balustradelor din lemn 
prinse prin elemente metalice prinse prin elemente metalice 
de jugurile de jugurile şşi grinzile i grinzile 
cofrajelor glisante. cofrajelor glisante. 



 Au fost montate apoi celelalte Au fost montate apoi celelalte 
elemente ale cofrajului: elemente ale cofrajului: 
grupurile de pompare, cilindrii grupurile de pompare, cilindrii 
şşi aci acţţionările hidraulice ionările hidraulice şşi i 
instalainstalaţţia electrică cu cablurile ia electrică cu cablurile 
dimensionate pentru dimensionate pentru 
îînălnălţţimea totală a imea totală a 
fermentatorului.fermentatorului.

 ÎÎnceperea turnării betonului nceperea turnării betonului 
cu ajutorul autopompei de cu ajutorul autopompei de 
beton. Simultan cu turnarea beton. Simultan cu turnarea 
betonului se lucra la betonului se lucra la 
compactarea betonului prin compactarea betonului prin 
vibrare, de pe vibrare, de pe ambele podini, ambele podini, 
interioară interioară şşi exterioarăi exterioară. . 



 ÎÎnceperea glisăriinceperea glisării. G. Glisarea se lisarea se 
executa de către mecanicii executa de către mecanicii 
deservendeservenţţi ai cofrajelor,i ai cofrajelor, cu  cu 
lucrătoriilucrătorii, echipamentele de , echipamentele de 
lucru lucru şşi materialele pe i materialele pe 
podinile platformelor.podinile platformelor.

 SS--au amplasat platformele au amplasat platformele 
inferioare la exterior, cu trei inferioare la exterior, cu trei 
balustrade. Accesul sbalustrade. Accesul se realiza e realiza 
de pe platforma exterioarăde pe platforma exterioară, cu , cu 
chepeng chepeng şşi scară de lemn fixăi scară de lemn fixă. . 
SuprafaSuprafaţţa exterioară a a exterioară a 
betonului se proteja de betonului se proteja de 
acacţţiunea soarelui. iunea soarelui. 



 SS--a montat platforma a montat platforma 
inferioară de la interiorul inferioară de la interiorul 
fermentatorului, accesul fermentatorului, accesul 
facândufacându--se la fel ca pe se la fel ca pe 
cea exterioarăcea exterioară..

 Macaraua transporta Macaraua transporta 
vertical betonul cu bena vertical betonul cu bena 
şşi fierul beton fasonat, i fierul beton fasonat, 
care se monta care se monta îîn acelan acelaşşi i 
timp cu turnarea timp cu turnarea 
betonului.betonului.

 Platformele inferioare erau prinse prin elemente metalice de Platformele inferioare erau prinse prin elemente metalice de 
jugurile cofrajelor glisante. De pe aceste platforme se finisau jugurile cofrajelor glisante. De pe aceste platforme se finisau 
suprafesuprafeţţele interioare ele interioare şşi exterioare ale construci exterioare ale construcţţiei, se reparau iei, se reparau 
eventualele defecte de turnare, se executau operaeventualele defecte de turnare, se executau operaţţiunile de iunile de 
posttensionare posttensionare şşi se uda betonul i se uda betonul îîmpotriva aparimpotriva apariţţiei fisurilor. iei fisurilor. 



 Pentru accesul Pentru accesul 
lucrătorilor la punctul lucrătorilor la punctul 
de lucru sde lucru s--a montat o a montat o 
scară de acces scară de acces 
construită din construită din 
elemente de eelemente de eşşafodaj afodaj 
tipizate. tipizate. 



 ÎÎntrucât este recomandat ntrucât este recomandat 
ca realizarea construcca realizarea construcţţiilor iilor 
din beton armat cu cofraje din beton armat cu cofraje 
glisante să nu fie glisante să nu fie 
îîntrerupte, sntrerupte, s--a lucrat a lucrat îîn flux n flux 
continuu, zi continuu, zi şşi noapte: si noapte: s--a a 
asigurat funcasigurat funcţţionarea ionarea 
continuă a stacontinuă a staţţiilor de iilor de 
preparare beton, preparare beton, 
transportul betonului pe transportul betonului pe 
şşantier, fasonarea fierului antier, fasonarea fierului 
beton beton şşi transportul lui la i transportul lui la 
punctul de lucru funcpunctul de lucru funcţţie de ie de 
necesitănecesităţţile zilnice.ile zilnice.

 A fost organizat lucrul A fost organizat lucrul îîn n 
trei schimburi pentru trei schimburi pentru îîntreg ntreg 
personalul care a participat personalul care a participat 
la realizarea acestei la realizarea acestei 
constucconstucţţii.ii.



 ConstrucConstrucţţia ia 
corpului corpului 
fermentatorului fermentatorului 
anaerob este gata.anaerob este gata.



 Din punctul de vedere al securităDin punctul de vedere al securităţţii ii şşi sănătăi sănătăţţii lucrătorilor care au ii lucrătorilor care au 
participat la lucrările de construcparticipat la lucrările de construcţţie a corpului fermentatorului ie a corpului fermentatorului 
anaerob, locurianaerob, locurile de muncă nu au prezentat niciun pericol pentru le de muncă nu au prezentat niciun pericol pentru 
securitatea securitatea şşi sănătatea lori sănătatea lor. L. Lucrările sucrările s--au executat numai de pe au executat numai de pe 
platforme construite la nivelul solului, cu balustrade de protecplatforme construite la nivelul solului, cu balustrade de protecţţie ie 
solide solide şşi i îînalte nalte şşi având o bordurăi având o bordură, o, o mână curentă  mână curentă şşi proteci protecţţie ie 
intermediarăintermediară..

 Accesul pe platformele de lucru ale cofrajului glisant sAccesul pe platformele de lucru ale cofrajului glisant s--a realizat a realizat 
cu ajutorul scarilor fixe, cu balustrade de proteccu ajutorul scarilor fixe, cu balustrade de protecţţie. Materialele ie. Materialele 
puse puse îîn operă n operă şşi echipamentele de muncă au fost transportate pe i echipamentele de muncă au fost transportate pe 
verticală cu ajutorul macaralei verticală cu ajutorul macaralei şşi a autopompelor de beton.i a autopompelor de beton.

 ÎÎn cazul construirii corpului fermentatorului cu ajutorul scheleln cazul construirii corpului fermentatorului cu ajutorul schelelor or 
trebuiau rezolvate foarte multe probleme pentru asigurarea trebuiau rezolvate foarte multe probleme pentru asigurarea 
securităsecurităţţii lucrătorilor ce ii lucrătorilor ce îîşşi desfăi desfăşşurau activitatea la urau activitatea la îînălnălţţime:ime:

-- montarea elementelor de schelă la mare  montarea elementelor de schelă la mare îînălnălţţime: 10 ime: 10 ––
22,7 m;22,7 m;

-- schele montate la exteriorul si interiorul fermentatorului cu schele montate la exteriorul si interiorul fermentatorului cu 
podini de lucru podini de lucru şşi balustrăzi modificate datorita difereni balustrăzi modificate datorita diferenţţelor de elor de 
formă dintre corpul cilindric al construcformă dintre corpul cilindric al construcţţiei iei şşi forma rectangulară a i forma rectangulară a 
schelelor.schelelor.



 SuprafaSuprafaţţa a 
şşantierului a antierului a 
fost de 48 000 fost de 48 000 
mp, smp, s--au pus au pus 
îîn operă n operă 28 28 
000 mc de 000 mc de 
beton beton şşi 2i 2 700  700 
t fier beton.t fier beton. Nr  Nr 
maxim de maxim de 
lucrători pe zi lucrători pe zi 
a fost de 180.a fost de 180.

 ConstrucConstrucţţia Etapei a IIia Etapei a II--a a SEAU Galaa a SEAU Galaţţi a fost o provocare i a fost o provocare 
pentru societatea noastrăpentru societatea noastră. . A fost un proiect greu dar A fost un proiect greu dar şşi i 
frumos, care nefrumos, care ne--a pus destul de tare la a pus destul de tare la îîncercare. ncercare. 



 ÎÎn n şşantier au lucrat formaantier au lucrat formaţţii compacte:ii compacte:

-- de structuride structurişştiti -- fierari betonifierari betonişştiti

-- dulgheridulgheri

-- zidarizidari

-- betonibetonişştiti

-- instalatori apă canal instalatori apă canal

-- electricieni electricieni

-- montatori aparataj montatori aparataj -- montatori montatori

  -- lăcătu lăcătuşşii

-- sudori    sudori   

 Coordonate de conducători de locuri de muncă cu Coordonate de conducători de locuri de muncă cu 
experienexperienţţă ă îîn aceste categorii de lucrărin aceste categorii de lucrări. . 



 ÎÎn timpul desfăn timpul desfăşşurării lucrărilor acestui urării lucrărilor acestui şşantier nu santier nu s--au au 
produs accidente de muncă produs accidente de muncă şşi nici accidente ui nici accidente uşşoare.oare.
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