
 

 

 

 

 

 

  

Siguranța la lucrul pe scări 
Mulți angajați sunt grav răniți atunci când folosesc scări la locul de muncă. Accidentele se 
întâmplă de multe ori deoarece scara alunecă sau cade sau deoarece scara este folosită 
într-o activitate pentru care nu este potrivită. De exemplu, nu lucrați de pe o scară, dacă 
aceasta este prea scurtă. 

De asemenea, nu lucrați niciodată cu utilaje grele sau periculoase de pe o scară; acest lucru 
este riscant. 

Lucratul de pe o scară de asemenea solicită corpul, deoarece implică poziții de lucru 
inflexibile. De aceea, în măsura în care este posibil, folosiți alte echipamente tehnice atunci 
când lucrați la înălțime, precum schelele pe role sau lifturile. Dacă trebuie să folosiți o scară, 
alegeți una care este marcată DS/EN 131 Professional. 

Nu folosiți niciodată o scară stricată. De aceea, înainte de utilizare, inspectați scara. 

Citiți mai jos ceea ce trebuie să știți atunci când folosiți o scară la locul de muncă. 

Respectați instrucțiunile de utilizare ale furnizorului care trebuie  
să includă informații despre: 

Panta scării 

Avertizări împotriva utilizării periculoase 

Inspecție și întreținere 

Depozitare 

Sarcina permisă 

Citiți mai multe despre regulamente 
Rețineți că am evidențiat doar cele mai importante reglementări privind siguranța la 
folosirea scărilor. Aflați mai multe despre reglementări 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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Scările 
Puneți întotdeauna scara pe o bază orizontală și  
fermă. 

Scările care sunt folosite 
ca rute de acces trebuie să 
depășească cu cel puțin 1 metru 
punctul de acces și să fie fixate 
corespunzător. 
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Atunci când lucrați pe o scară, folosiți numai unelte  
și materiale ușoare. Trebuie să puteți să vă țineți de  
scară sau de un element al clădirii. Scara trebuie să  
aibă o pantă de aproximativ 75 de grade. 

Scările din două părți trebuie să fie 
prevăzute cu lanțuri. 

Atunci când lucrați de pe o scară, mutați scara în locul 
din care lucrați. 

Scările trebuie să fie folosite numai pentru perioade 
scurte și activități ușoare. Nu folosiți o scară mai mult 
de 2,5 ore pe zi și în reprize de mai mult de 30 de minute. 
Nu urcați mai mult de cea de-a treia dreaptă de sus. 




