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PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ 
„SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN ŞANTIERELE DE CONSTRUCŢII” 

 
 
Uniunea Coordonatorilor de securitate şi sănătate în muncă din România  
Ordinul Arhitecţilor din România 
 
27 februarie 2013, orele 09.00, Casa Mincu (sediul O.A.R.) 
 
Cui se adresează: managerilor de proiect, de lucrări, proiectanţilor şi arhitecţilor, 
inginerilor constructori, antreprenorilor şi subcontractorilor, diriginţilor de şantier, 
specialiştilor în securitatea şi sănătatea în muncă, coordonatorilor în materie de 
securitate şi sănătate.  
 

Participarea la workshop este gratuită,  
iar O.A.R. pune la dispoziţia membrilor săi 20 de locuri,  

dintre care 8 locuri se adresează stagiarilor.  
Locurile vor fi rezervate în ordinea înscrierilor. 

E-mail înscrieri: office.oar@rdslink.ro 
 
Descriere program 
 
Domeniul construcţiilor este vast şi complex, cu o gamă largă de tipuri de lucrări. 
Riscurile de accidentare în acest sector de activitate sunt frecvente, pot cauza leziuni 
şi afecţiuni severe, construcţiile fiind recunoscute ca având un nivel mare de risc. În 
România, în 2011, activitatea în construcţii deţine primul loc la numărul de 
accidente (266), adică 7,2% din totalul accidentărilor în sectoarele economiei 
naţionale. La accidente mortale, activitatea în construcţii deţine acelaşi loc fruntaş, 
cu 11,3% din totalul înregistrat în sectoarele economiei naţionale. 
 
Se vor aborda probleme de organizare şi modalităţi de implementare a legislaţiei 
specifice şantierelor de construcţii (HG nr. 300/2006), dar şi exemple de bune 
practici, care pot constitui un real ajutor în derularea activităţii pe şantiere.  

 
CONTACT: Casa Mincu, strada Pictor Arthur Verona nr. 19, 

Sector 1, Bucureşti 
  Tel.: 021 317 26 34 

E-mail înscrieri: office.oar@rdslink.ro 
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AGENDĂ WORKSHOP 
 

„SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN ŞANTIERELE DE CONSTRUCŢII” 
 

27 februarie 2013, Casa Mincu 
 
 

08.45 – 09.00 Primirea participanţilor 
09.00 – 09.45 Prezentarea aspectelor legislative pentru şantiere (Dora Roşu) 
09.45 – 10.45 Planul de securitate şi sănătate în muncă. Registrul de 

coordonare. Dosarul de intervenţii ulterioare (Dan Cojocaru şi 
Doina Cubici) 

10.45 – 11.00 Pauză de cafea 
11.00 – 12.00 Planul propriu de securitate şi sănătate în muncă. Elemente de 

prim ajutor şi prevenirea îmbolnăvirilor profesionale (George 
Udriştoiu şi Cristian Manolescu) 

12.00 – 13.00 Pauză 
13.00 – 13.40 Bune practici – Organizare de şantier (Traian Boia şi Diana Bota) 
13.40 – 14.20 Bune practici – Riscuri specifice şi măsuri de securitate pentru 

lucrările de săpături şi excavaţii (Traian Boia şi Cristian 
Manolescu) 

14.20 – 15.35 Pauză de cafea 
15.35 – 15.45 Bune practici – Riscuri specifice şi măsuri de securitate pentru 

lucrările la înălţime (Bogdan Tadio şi Dan Cojocaru) 
15.45 – 16.15 Bune practici – Electroprotecţie pe şantiere (Bogdan Tadio şi 

Doina Cubici) 
16.15 – 16.30 Concluzii şi încheiere 

 
 


