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Capitolul I -   DATE GENERALE 
 

I.01 Denumirea obiectului de investiţii   
Amenajare Curte interioară Corp A Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani 
I.02 Amplasamentul ( localitatea, strada, numărul, judeţul) 
 com.SABAOANI, sat.SABAOANI, str.PROGRESULUI, nr.40, 
 
I.03 Titularul investiţiei 
 COMUNA SABAOANI 
 
I.04 Beneficiarul investiţiei 
 COMUNA SABAOANI 
 
I.05 Elaboratorul documentaţiei 

 S.C. Atelier de Arhitectura SESCU S.R.L. 
 
I.06 Faza proiect 

 D.T.O.E. 
 

I.07 Numar proiect 
050  /2021 

 
Capitolul II -   DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROVIZORII 
 
 Regim juridic, economic si tehnic 

Amplasamentul investitiei: 
 com.SABAOANI, sat.SABAOANI, str.PROGRESULUI, nr.40, 

Regimul juridic:  
Teren in suprafata de 11505 mp si este situat in intravilanul satului Sabaoani, comuna 

Sabaoani. 
Dreptul de proprietate asupra acestuia este constituit de comuna Sabaoani, conform HG 

1356 din 27.12.2001 si HCL 70 din 27.10.2006. 
Terenul nu este inclus in lista monumentelor istorice sau ale naturii ori in zone de 

protectie a acestora. 
Regimul economic:  
Folosinta actuala a terenului este de : curti constructii. 
Impozitare rang IV si terenul sa impoziteaza cu taxa de 0.090 lei/mp curti constructii, 

respectiv 0.003419 lei/mp teren arabil. 

MEMORIU TEHNIC  D.T.O.E. 
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Conform PUG 15/2010 SABAOANI si RLU aferent terenul figureaza in UTR 0 – Zona de 
locuinte cu functiuni complementare. 

 
Regimul tehnic:  
Lucrarile propuse nu afecteaza structura de rezistenta a constructiilor existente. 
Indicatorii urbanistici ai parcelei nu se modifica. 
 
Descrierea terenului (parcelei): 
S.teren acte = 12016.00 mp 
S.teren msaurat=11505.00 mp 
S.teren studiat=2085.50 mp 
 
P.O.T. actual = existent si pastrat 
C.U.T. actual = existent si pastrat 
 

Organizarea pentru execuţia lucrărilor se va realiza pe terenul studiat. 
Toate lucrările de organizare au caracter provizoriu. Ţinând cont de volumul mic de lucrări şi 

materiale, pe măsură ce se aprovizionează se pun în operă. 
Materialele rămase ca deşeuri se transportă la groapa de gunoi in baza unui contract facut cu 

firmele de salubritate de pe raza localitatii.  
Elemente cu caracter general 
Impactul asupra calității aerului a unui proiect de dezvoltare, atât în interior, cât și în exteriorul 

șantierului, este prezentat în secţiunea Evaluarea Şantierului/sitului, care oferă o linie directoare a 
impactului probabil al unei lucrări, pe baza mărimii/complexităţii lucrărilor și locaţiei 

Potenţialul unui șantier / sit de demolare sau construcție de a avea impact asupra receptorilor 
sensibili depinde de mulţi factori, cum ar fi:  

• locaţia construcţiei  
• proximitatea faţă de receptorii sensibili  
• necesitatea realizării unor lucrări de demolare  
• necesitatea realizării unor lucrări de excavare  
• natura, locaţia și mărimea stocurilor de materiale de construcție stocate în șantier și perioada 

de timp de stocare în șantier / sit;  
• frecvenţa și scara activităţilor generatoare de praf – inclusiv tăierea, măcinarea și şlefuirea  
• necesitatea de a aduce pe șantier / sit a utilajului de sfărâmare a betonului sau de dozare a 

cimentului  
• numărul și tipul vehiculelor și utilajelor necesare în șantier / sit;  
• potenţialul de generare de praf sau noroi prin deplasarea vehiculelor și  
• condițiile meteo.  
Câţiva sau chiar unul din aceşti factori pot cauza un impact crescut sau prelungit de poluare cu 

praf a atmosferei în detrimentul calității vieții și implicit, a sănătății populației 
.  

Linii directoare de evaluare a şantierelor / siturilor  
Şantiere / situri cu risc scăzut  
• Construire/ demolare casa familială cu maximum două apartamente;  
• Potenţial ca emisiile și praful să aibă un impact asupra receptorilor sensibili, impact cu frecvenţă 

scăzută  
 
Şantiere / situri cu risc mediu  
• Proiect de dezvoltare cu suprafața parcelei de până la 2000 m2 ;  
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• Proiect de dezvoltare a unei zone rezidenţiale cu locuinţe colective și/sau funcţiuni 
complementare zonei de locuit, definite conform Regulamentului Local de Urbanism (ex. o spălătorie auto, 
o clinică, un spaţiu comercial)  

• Potenţial ca emisiile și praful să aibă un impact intermitent asupra receptorilor sensibili  
Şantiere / situri cu risc ridicat  
• Proiect de dezvoltare cu suprafața parcelei de peste 2000 m2 ;  
• Proiect de dezvoltare a unei zone rezidenţiale sau industriale;  
•Potenţial ca emisiile și praful să aibă un impact ridicat asupra receptorilor 

sensibili. 
AVAND IN VEDERE CARACTERUL SANTIERULUI ACESTA SE INCADREAZA IN 

SANTIERE CU RISC SCAZUT 
 

MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI ÎN CAZUL ŞANTIERELOR / SITURILOR CU RISC SCĂZUT 
Se vor utiliza următoarele măsuri de bună practică: 
 
Planificarea şantierului / sitului 
• Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic, sau se va 

urmări o umectare mai intense a suprafețelor 
• Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activităţi cu praf sau ca limitare a şantierului / 

sitului 
•  Interzicerea focului în aer liber 
• Elaborarea Planului de organizare a şantierului – utilajele şi activitătile generatoare de praf se 

amplasează departe de receptorii sensibili şi de vecinătăţi cu activităţi sociale (grădiniţe, şcoli, spitale, case 
de bătrâni) 

 
Traficul în construcţii 
• Toate vehiculele vor avea motorul oprit – nici un vehicul nu va avea motorul pornit la staţionare. 
• Curăţarea eficientă a vehiculelor şi spălarea specifică a roţilor la plecarea din şantier / sit 
• Toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în şantier / sit să fie acoperite. 
• În şantier toate traseele vor fi amenajate astfel încât să nu conducă la derapaje, să nu se 

producă noroi, băltire de apă, etc. 
 • Vehiculele şi utilajele se vor întreţine corespunzător şi vor avea reviziile tehnice la zi. 
 
Lucrări de demolare 
• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se 

vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, respectiv 
volumele care se demolează) 

• Echipamentul de tăiere să utilizeze apa ca să încorporeze praful sau să existe sisteme de 
aspirație adecvate. 

• Deşeurile rezultate din demolări se vor depozita direct în containere; este interzisă depozitarea 
lor, chiar şi temporară, pe sol. 

• Eliminarea manevrărilor prin căderi de la înălţime pentru a evita împrăştierea materialelor, prin 
folosirea de jgheaburi pentru descărcare deşeuri 

 
Activităţi în şantier / sit 
• Reducerea activităţilor generatoare de praf și controlarea riguroasă a acestora. 
• Utilizarea soluţiilor speciale care măresc eficienţa apei în fixarea prafului (cu această soluţie se 

vor stropi căile de acces în şantier, aria şantierului unde se descarcă materialele de construcţii, respectiv 
volumele care se demolează) 

• Depozitarea stocurilor de materiale de constructii, in santier, cât mai puţin timp posibil. 
 

Modul de organizare a incintei 



 

D.T.O.E. Pag. 4 

 
OBIECTIV: “Amenajare Curte interioară Corp A Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Săbăoani  
ADRESA:  com.SABAOANI, sat.SABAOANI, str.PROGRESULUI, nr.40, , BENEFICIAR : COMUNA SABAOANI 

Întreaga organizare de șantier se va realiza in interiorul proprietății, fără afectarea cailor de acces 
sau a proprietăților învecinate 

Având in vedere ca lucrările ce urmează a se realiza se refera la amenajări exterioare, spatiile 
pentru muncitori si pentru depozitare se vor organiza la cota terenului. Se vor putea organiza, provizoriu, 
spatii pentru muncitori si materiale, cu atenția la acces si evacuare deseurilor. 

Accesul cu materiale se va face conform detalierii din plan. De acolo materialele vor fi descarcate 
si manipulate fie catre spatiile de depozitare ce urmează a fi amenajate. Se recomanda demozitatea 
materialelor necesare unei zile de lucru 

Se interzice cu desavarsire depozitarea de materiale de constructii, scule, echipamente sau 
deseuri pe domeniul public sau pe alte proprietati (fără acordul proprietarilor) 

Organizarea de șantier va fi realizata si semnalizata corespunzator, prin grja antreprenorului 
general cu panou de șantier, indicatoare privind activitatile si tipul de echipament de protecție. 

Se va asigura paza si monitorizarea șantierului pe toata perioada lucrarilor 
Nu se va permite accesul persoanelor neautorizate sau a celor fără echipament de protecție. 
Întreaga responsabilitate pentru organizarea executiei si securitatea muncii revine executantului 

care va avea nominalizat pentru aceasta o persoana specializata. 
Astfel, principalele activități pentru realizarea  organizării de șantier sunt: 
Imprejmuirea șantierului; 
Organizarea de șantier propriu zisă; 
Semnalizari de siguranta (interior si exterior) și de reclamă; 
Echipamente necesare lucrătorilor; 
Organizarea de șantier se realizează în baza proiectului de organizare a șantierului. 
Proiectul de organizare a santierului reprezinta documentatia tehnico-economica, elaborata de 

catre proiectant, sub forma unei scheme generale de organizare si detaliata. Ea este formata dintr-o serie 
de piese scrise si desenate, ce cuprind solutiile organizatorice, care asigura conditiile necesare pentru 
realizarea lucrarilor si a obiectelor de constructii. In acest scop se aloca, in devizul general, fondurile 
necesare. 

Cu ocazia elaborarii proiectului de organizare a santierului trebuie analizate, in vederea 
solutionarii ulterioare, urmatoarele aspecte: posibilitatea industrializarii producerii obiectelor de 
organizare de santier; posibilitatea reducerii duratei de instalare pe santier a obiectelor de organizare; 
posibilitatea maririi numarului de refolosiri, a gradului de recuperabilitate si funcţionalitate; posibilitatea 
reducerii consumurilor de materiale si forta de munca; posibilitatea maririi simplitatii si a usurintei in 
instalare si dezafectare; posibilitatea reducerii costurilor etc. 

 
Imprejmuire teren 
Terenul pe care se realizeaza lucrările de construire este împrejmuit pe toate laturile sale. In 

zona de acces se va realiza o imprejmuire temporara, cu stalpi metalici si panouri din plasa bordurata, 
opacizate cu plasa densă care izolează particulele de praf generate în timpul activităţii de construcții pe 
inaltime de minim 3 metri, si va permite atat accesul auto cat si cel pietonal in interiorul șantierului. 

- bariere de protecție cu plasa densă care izolează particulele de praf generate în timpul activităţii 
de construcții; 

- barieră de protecție cu plasa umedă, care are rolul de a reţine particulele de praf -plase de 
protecție umezite periodic pe fațade, sau perimetral pe structuri în construcfție. 

- barieră vegetală (arbori, arbuşti care au rolul de reţinere a prafului); 
 
Panoul de identificare a investiţiei      
Conform ORDIN nr. 63/N din 11 august 1998 privind obligaţia afişării la loc vizibil a panoului de 

identificare a investiţiei, in zona de acces in interiorul parcelei studiate, pe limita de proprietate se va afisa 
si se va pastra pe toata perioada șantierului, panoul mai sus mentionat conform cerintelor impuse de 
legislatie.  

Panoul va avea dimensiunile de minimum 60x90 cm, literele având o înălţime de cel puțin 5 cm), 
va fi confectionat din materiale rezistente la intemperii și va fi afişat la loc vizibil pe toată perioada 
lucrărilor. 
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Neafisarea panoului de identificare se va sanctiona cu sistarea imediata a lucrărilor. 
 
Circulații  și  accese 
Terenul este accesibil auto si pietonal conform planului de situație. 
Accesul în șantier va fi controlat, cu punct de pază. La ieșire toate autovehiculele for fi curățate 

de praf și moloz, prin spălarea / curățarea roților și a părții inferioare a corpurilor vehiculelor la ieşirea din 
zonele de construcție într-o zona delimitată. Apele din această zonă se vor colecta într-o rigolă, iar după 
trecerea lor printr-un separator de hidrocarburi vor fi deversate în rețeaua de incintă de canalizare. 

Se vor evita deversările accidentale de ulei sau produse petroliere. Schimburile de ulei si 
alimentarea cu combustibil se va face doar la unități specializate. Este interzisa orice activitate fără 
obținerea permiselor de lucru cu foc eliberate de beneficiar. 

Mașinile de transport vor fi acoperite cu prelate pentru a preveni împrăștierea materialelor 
transportate. Căile de acces vor fi stropite pentru a preveni ridicarea prafului. Șantierul va fi împrejmuit cu 
panouri de protecție.  Toate mașinile vor avea inspecția tehnica periodica la zi, nu vor fi alimentate cu 
carburanți pe amplasament si nu vor efectua operațiuni de întreținere tehnica aici. In timpul staționarilor, 
vor fi oprite motoarele pentru a evita poluarea inutila. Se vor impune restricții de viteza in zona șantierului. 

 
MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII 
La executarea lucărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în legislaţia 

în vigoare. 
Lucrările se vor executa pe bază de fişe tehnologice, care trebuie însuşite de tot personalul. 
Se vor avea în vedere printre altele: 

  zona de lucru va fi marcată cu plăcuţe şi inscripţii de avertizare; 
  se vor amenaja podine de lucru şi dispozitive conform cu normele de protecţie a muncii; 
  se va sigura personal instruit şi calificat pentru lucrările de faţă. 
Se vor respecta legislaţia în vigoare şi toate normele şi reglementările  tehnice privitoare la execuţia 
obiectivului. 

CERINŢE MINIME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE PENTRU ŞANTIERE 
 1. Stabilitate şi soliditate  

  1.1. Materialele, echipamentele şi, în general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate afecta 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate într-un mod adecvat şi sigur.  
  1.2. Accesul pe orice suprafaţă de material care nu are o rezistenţă suficientă nu este permis decât dacă 
se folosesc echipamente sau mijloace corespunzătoare, astfel încât lucrul să se desfăşoare în condiţii de 
siguranţă.  

 
2. Instalaţii de distribuţie a energiei  

2.1. Instalaţiile trebuie proiectate, realizate şi utilizate astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau 
explozie, iar lucrătorii să fie protejaţi corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin atingere directă 
ori indirectă.  
2.2. La proiectarea, realizarea şi alegerea materialului şi a dispozitivelor de protecţie trebuie să se ţină 
seama de tipul şi puterea energiei distribuite, de condiţiile de influenţă externe şi de competenţa 
persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei.  

 
3. Căile şi ieşirile de urgenţă  

3.1. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să fie în permanenţă libere şi să conducă în modul cel mai direct 
posibil într-o zonă de securitate.  
3.2. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de securitate 
maximă pentru lucrători.  
3.3. Numărul, amplasarea şi dimensiunile căilor şi ieşirilor de urgenţă se determină în funcţie de utilizare, 
de echipament şi de dimensiunile şantierului şi ale încăperilor, precum şi de numărul maxim de persoane 
care pot fi prezente.  
3.4. Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională 
care transpune Directiva 92/58/CEE.  
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Panourile de semnalizare trebuie să fie realizate dintr-un material suficient de rezistent şi să fie amplasate 
în locuri corespunzătoare.  
3.5. Pentru a putea fi utilizate în orice moment, fără dificultate, căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile 
de circulaţie şi uşile care au acces la acestea nu trebuie să fie blocate cu obiecte.  
3.6. Căile şi ieşirile de urgenţă care necesită iluminare trebuie prevăzute cu iluminare de siguranţă, de 
intensitate suficientă în caz de pană de curent.  

 
4. Detectarea şi stingerea incendiilor  

4.1. În funcţie de caracteristicile şantierului şi de dimensiunile şi destinaţia încăperilor, de echipamentele 
prezente, de caracteristicile fizice şi chimice ale substanţelor sau ale materialelor prezente, precum şi de 
numărul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar să fie prevăzute un număr suficient de 
dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor, precum şi, dacă este cazul, un număr suficient 
de detectoare de incendiu şi de sisteme de alarmă.  
4.2. Dispozitivele de stingere a incendiului, detectoarele de incendiu şi sistemele de alarmă trebuie 
întreţinute şi verificate în mod periodic.  
La intervale periodice trebuie să se efectueze încercări şi exerciţii adecvate.  

 
 
5. Ventilaţie  

Ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor, trebuie luate 
măsuri pentru a asigura lucrătorilor aer proaspăt în cantitate suficientă.  
Dacă se foloseşte o instalaţie de ventilaţie, aceasta trebuie menţinută în stare de funcţionare şi nu trebuie 
să expună lucrătorii la curenţi de aer care le pot afecta sănătatea.  
Atunci când este necesar pentru sănătatea lucrătorilor, un sistem de control trebuie să semnalizeze orice 
oprire accidentală a instalaţiei.  

 
6. Expunerea la riscuri particulare  

6.1. Lucrătorii nu trebuie să fie expuşi la niveluri de zgomot nocive sau unei influenţe exterioare nocive, 
cum ar fi: gaze, vapori, praf.  
6.2. Atunci când lucrătorii trebuie să pătrundă într-o zonă a cărei atmosferă este susceptibilă să conţină o 
substanţă toxică sau nocivă, să aibă un conţinut insuficient de oxigen sau să fie inflamabilă, atmosfera 
contaminată trebuie controlată şi trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice pericol.  
6.3. Într-un spaţiu închis un lucrător nu poate fi în nici un caz expus la o atmosferă cu risc ridicat.  
Lucrătorul trebuie cel puţin să fie supravegheat în permanenţă din exterior şi trebuie luate toate măsurile 
corespunzătoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv şi imediat.  

 
7. Temperatura  
În timpul programului de lucru, temperatura trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-

se seama de metodele de lucru folosite şi de solicitările fizice la care sunt supuşi lucrătorii.  
 
8. Iluminatul natural şi artificial al posturilor de lucru, încăperilor şi căilor de circulaţie de pe 

şantier  
8.1. Posturile de lucru, încăperile şi căile de circulaţie trebuie să dispună, în măsura în care este posibil, de 
suficientă lumină naturală.  
Atunci când lumina zilei nu este suficientă şi, de asemenea, pe timpul nopţii locurile de muncă trebuie să 
fie prevăzute cu lumină artificială corespunzătoare şi suficientă.  
Atunci când este necesar, trebuie utilizate surse de lumină portabile, protejate contra şocurilor.  
Culoarea folosită pentru iluminatul artificial nu trebuie să modifice sau să influenţeze percepţia 
semnalelor ori a panourilor de semnalizare.  
8.2. Instalaţiile de iluminat ale încăperilor, posturilor de lucru şi ale căilor de circulaţie trebuie amplasate 
astfel încât să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători.  
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8.3. Încăperile, posturile de lucru şi căile de circulaţie în care lucrătorii sunt expuşi la riscuri în cazul 
întreruperii funcţionării iluminatului artificial, trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă de o 
intensitate suficientă.  

 
9. Uşi şi porţi  

9.1. Uşile culisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice ieşirea de pe şine 
şi căderea lor.  
9.2. Uşile şi porţile care se deschid în sus trebuie să fie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să 
împiedice căderea lor.  
9.3. Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de siguranţă trebuie să fie semnalizate corespunzător.  
9.4. În vecinătatea imediată a porţilor destinate circulaţiei vehiculelor trebuie să existe uşi pentru pietoni. 
Acestea trebuie să fie semnalizate în mod vizibil şi trebuie să fie menţinute libere în permanenţă.  
9.5. Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte pericol de accidentare pentru 
lucrători.   Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de oprire de urgenţă, accesibile şi uşor de 
identificat, cu excepţia celor care se deschid automat în caz de pană de energie, şi trebuie să poată fi 
deschise manual.  

 
10. Căi de circulaţie - zone periculoase  

10.1. Căile de circulaţie, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, trebuie să fie 
calculate, plasate şi amenajate, precum şi accesibile astfel încât să poată fi utilizate uşor, în deplină 
securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor căi de circulaţie să 
nu fie expuşi nici unui risc.  
10.2. Căile care servesc la circulaţia persoanelor şi/sau a mărfurilor, precum şi cele unde au loc operaţiile 
de încărcare sau descărcare trebuie să fie dimensionate în funcţie de numărul potenţial de utilizatori şi de 
tipul de activitate.   Dacă sunt utilizate mijloace de transport pe căile de circulaţie, o distanţă de securitate 
suficientă sau mijloace de protecţie adecvate trebuie prevăzute pentru ceilalţi utilizatori ai locului. Căile 
de circulaţie trebuie să fie clar semnalizate, verificate periodic şi întreţinute.  
10.3. Căile de circulaţie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel încât să existe o distanţă suficientă 
faţă de uşi, porţi, treceri pentru pietoni, culoare şi scări.  
10.4. Dacă şantierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie să fie prevăzute cu dispozitive care să 
evite pătrunderea lucrătorilor fără atribuţii de serviciu în zonele respective.Trebuie luate măsuri 
corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii abilitaţi să pătrundă în zonele periculoase.   Zonele periculoase 
trebuie semnalizate în mod vizibil.  

 
11. Cheiuri şi rampe de încărcare  

11.1. Cheiurile şi rampele de încărcare trebuie să fie corespunzătoare dimensiunilor încărcăturilor ce se 
transportă.  
11.2. Cheiurile de încărcare trebuie să aibă cel puţin o ieşire.  
11.3. Rampele de încărcare trebuie să fie sigure, astfel încât lucrătorii să nu poată cădea.  

 
12. Spaţiu pentru libertatea de mişcare la postul de lucru  

Suprafaţa posturilor de lucru trebuie stabilită, în funcţie de echipamentul şi materialul necesar, astfel încât 
lucrătorii să dispună de suficientă libertate de mişcare pentru activităţile lor.  

 
13. Primul ajutor  

13.1. Angajatorul trebuie să se asigure că acordarea primului ajutor se poate face în orice moment.  
De asemenea, angajatorul trebuie să asigure personal pregătit în acest scop.  
Trebuie luate măsuri pentru a asigura evacuarea, pentru îngrijiri medicale, a lucrătorilor accidentaţi sau 
victime ale unei îmbolnăviri neaşteptate.  
13.2. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi de prim ajutor, în funcţie de dimensiunile şantierului 
sau de tipurile de activităţi.  
13.3. Încăperile destinate primului ajutor trebuie să fie echipate cu instalaţii şi cu materiale indispensabile 
primului ajutor şi trebuie să permită accesul cu brancarde.  
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13.4. Aceste spaţii trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care 
transpune Directiva 92/58/CEE.  

 
14. Instalaţii sanitare  

14.1. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte  
14.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să 
poarte îmbrăcăminte de lucru şi dacă, din motive de sănătate sau de decenţă, nu li se poate cere să se 
schimbe într-un alt spaţiu.  
Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă capacitate suficientă şi să fie dotate cu scaune.  
14.1.2. Vestiarele trebuie să fie suficient de încăpătoare şi să aibă dotări care să permită fiecărui lucrător 
să îşi usuce îmbrăcămintea de lucru, dacă este cazul, precum şi vestimentaţia şi efectele personale şi să 
le poată păstra încuiate.  
În anumite situaţii, cum ar fi existenţa substanţelor periculoase, a umidităţii, a murdăriei, îmbrăcămintea 
de lucru trebuie să poată fi ţinută separat de vestimentaţia şi efectele personale.  
14.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate pentru bărbaţi şi femei sau o utilizare separată a acestora.  
14.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul primului paragraf al pct. 14.1.1 fiecare lucrător trebuie să 
dispună de un loc unde să-şi pună îmbrăcămintea şi efectele personale sub cheie.  
14.2. Duşuri, chiuvete  
14.2.1. Atunci când tipul de activitate sau cerinţele de curăţenie impun acest lucru, lucrătorilor trebuie să li 
se pună la dispoziţie duşuri corespunzătoare în număr suficient. Trebuie prevăzute săli de duşuri, separate 
pentru bărbaţi şi femei, sau o utilizare separată a acestora.  
14.2.2. Sălile de duşuri trebuie să fie suficient de încăpătoare, astfel încât să permită fiecărui lucrător să îşi 
facă toaleta, fără să fie deranjat şi în condiţii de igienă corespunzătoare.  
Duşurile trebuie prevăzute cu apă curentă, rece şi caldă.  
14.2.3. Atunci când duşurile nu sunt necesare, în sensul primului paragraf al pct. 14.2.1, trebuie să fie 
prevăzut un număr suficient de chiuvete cu apă curentă caldă, dacă este necesar. Acestea trebuie să fie 
amplasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.  Trebuie prevăzute chiuvete separate pentru 
bărbaţi şi pentru femei sau o utilizare separată a acestora atunci când acest lucru este necesar din motive 
de decenţă.  
14.2.4. Dacă încăperile cu duşuri sau cu chiuvete sunt separate de vestiare, aceste încăperi trebuie să 
comunice între ele.  
14.3. Cabine de WC-uri şi chiuvete  
În apropierea posturilor de lucru, a încăperilor de odihnă, a vestiarelor şi a sălilor de duşuri lucrătorii 
trebuie să dispună de locuri speciale, dotate cu un număr suficient de WC-uri şi de chiuvete, utilităţi care 
să asigure nepoluarea mediului înconjurător, de regulă ecologice.  Trebuie prevăzute cabine de WC-uri 
separate pentru bărbaţi şi femei sau utilizarea separată a acestora.  

 
15. Încăperi pentru odihnă şi/sau cazare  

15.1. Lucrătorii trebuie să dispună de încăperi pentru odihnă şi/sau cazare uşor accesibile, atunci când 
securitatea ori sănătatea lor o impun, în special datorită tipului activităţii, numărului mare de lucrători sau 
distanţei faţă de şantier.  
15.2. Încăperile pentru odihnă şi/sau cazare trebuie să fie suficient de mari şi prevăzute cu un număr de 
mese şi de scaune corespunzător numărului de lucrători.  
15.3. Dacă nu există asemenea încăperi, alte facilităţi trebuie să fie puse la dispoziţie personalului pentru 
ca acesta să le poată folosi în timpul întreruperii lucrului.  
15.4. Încăperile de cazare fixe care nu sunt folosite doar în cazuri excepţionale trebuie să fie dotate cu 
echipamente sanitare în număr suficient, cu o sală de mese şi cu o sală de destindere.  
Acestea trebuie să fie dotate cu paturi, dulapuri, mese şi scaune, ţinându-se seama de numărul de 
lucrători. La atribuirea lor trebuie să se ţină seama de prezenţa lucrătorilor de ambele sexe.  

 
16. Lucrători cu dizabilităţi  

Locurile de muncă trebuie să fie amenajate ţinându-se seama, dacă este cazul, de lucrătorii cu dizabilităţi.  
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Această dispoziţie se aplică în special uşilor, căilor de comunicaţie, scărilor, duşurilor, chiuvetelor, WC-
urilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate direct de către lucrătorii cu dizabilităţi.  

 
17. Dispoziţii diverse  

17.1. Intrările şi perimetrul şantierului trebuie să fie semnalizate astfel încât să fie vizibile şi identificabile 
în mod clar.  
17.2. Lucrătorii trebuie să dispună de apă potabilă pe şantier şi, eventual, de altă băutură corespunzătoare 
şi nealcoolică, în cantităţi suficiente, atât în încăperile pe care le ocupă, cât şi în vecinătatea posturilor de 
lucru.  
17.3. Lucrătorii trebuie să dispună de condiţii pentru a lua masa în mod corespunzător şi, dacă este cazul, 
să dispună de facilităţi pentru a-şi pregăti masa în condiţii corespunzătoare.  

 
RESPECTAREA NORMELOR DE SECURITATE A MUNCII 

Pe toata durata executiei se vor respecta N.T.S.M. cuprinse in 
„NORME GENERALE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR”, „PROIECTAREA SI REALIZAREA 
CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR”. 
P118/99 –„NORME TEHNICE DE PROIECTARE SI REALIZARE A CONSTRUCTIILOR PRIVIND PROTECTIA LA 
ACTIUNEA FOCULUI” 
REGULAMENT PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII IN CONSTRUCTII (publicat in B.C. nr. 5-8/1993), aprobat 
M.L.P.T.L. 
C300/94 – MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

 
Se vor monta panouri avertizoare in zonele de lucru la inaltime si in cele sub cota terenului natural. 
Se va verifica utilizarea echipamentului specific fiecarei categorii de lucrari. 

Instructajele de protectie a muncii se vor tine regulat cu fiecare din formatiile de lucru, iar fisele individuale 
se vor tine la zi. 

Prevederile din normele si normetivele mentionate nu sunt limitative, putandu-se lua masuri 
locale functie de situatiile specifice intalnite pe parcursul executarii lucrarilor de constructii si instalatii, 
pana la receptie. 

Inainte de inceperea lucrului, intregul personal trebuie sa aiba facut instructajul de protectie a 
muncii, sa posede echipamentul de protectie si de lucru, sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta 
bauturilor alcoolice. Sculele, dispozitivele si utilajle sa fie in stare de functionare si corect racordate la 
reteaua electrica si legate la pamant. 

 
Intocmit, 

Arh. Ionut I. SESCU 

 


