
 

  

  

  
 

Semnale pentru lucrul cu 
macarale 
Lucrătorii în construcții pot să fie răniți grav la ridicarea articolelor grele cu o macara. 
Riscă să fie striviți dacă încărcătura se balansează sau cade. De aceea, este important ca 
prinderea în cârlig să se desfășoare astfel încât nici asistentul de la sol, nici persoanele din 
apropiere să nu fie în pericol.

Asistentul de la sol și macaragiul trebuie să mențină în permanență o comunicare sigură 
și clară unul cu celălalt în timpul lucrului. Trebuie să dețină controlul complet al mișcărilor 
încărcăturii și să se asigure că acestea nu sunt transportate peste oameni. Comunicarea se 
poate face prin semnale manuale sau radio. Pentru semnele manuale, asistentul de la sol 
trebuie să folosească semnalele ilustrate în acest document.

Rețineți
Dacă aveți îndoieli că ridicarea poate să se desfășoare în siguranță, macaragiul 
trebuie întotdeauna să oprească ridicarea. 

Macaraua și cârligul nu trebuie să fie niciodată supraîncărcate sau deteriorate.

Echipamente suficiente și adecvate pentru cârlig trebuie să fie întotdeauna 
disponibile.

Citiți mai multe despre regulamente
Rețineți că am evidențiat doar semnalele pe care ar trebui să le folosiți atunci când lucrați 
cu macarale. Aflați mai multe despre siguranța la lucrul cu macaralele în orientările AT 
și ordinele de execuție, precum și în MANUAL - Working Environment for Building and 
Construction elaborat de Comitetul sectorial privind mediul de lucru pentru clădiri și 
construcții.
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Mișcă în sus Mișcă în jos Mișcă în sus încet Mișcă în jos încet

Mișcă în jos pe 
 distanțe mici

Pentru distanțe 
mici între opera-
torul cârligului 
și macaragiu

Braț în sus Braț în jos Balansare la stânga

Balansare la dreapta Telescop afară Telescop înăuntru Folosește troliul principal

Folosește troliul auxiliar Stop Oprire de urgență Această direcție

Nu am înțeles Se deschide 
echipamentul 

 (gheara)

Se închide 
echipamentul 

(gheara)

„Acadea”
Folosește distanțe mari




