
  

  

  

 
 

  

Siguranța la ridicarea schelelor 
și lucrul pe schele 
În fiecare an, apar accidente grave atunci când lucrătorii din construcții cad de pe schele. 
Acest risc se aplică atât celor care montează și demontează schelele, cât și lucrătorilor din 
construcții care lucrează pe o schelă la o clădire. 

Angajatorul răspunde de asigurarea faptului că este siguri pentru angajați să desfășoare 
o lucrare legată de schele. De exemplu, puteți să îmbunătățiți siguranța folosind parapete 
pliabile sau montând schelele într-o ordine sigură a operațiunilor.  Dacă acest lucru nu 
este posibil, trebuie să folosiți echipament de protecție împotriva căderii cu o cordelină de 
siguranță. 

De asemenea, este important să aveți o cale de acces adecvată către schelă și să asigurați 
faptul că punțile chelei sunt bine fixate pentru a preveni ieșirea sau înclinarea acestora. 

Citiți mai jos despre siguranța la montarea, demontarea schelelor și lucrul pe acestea. 

Rețineți 
Schelele fixe de peste 2 metri înălțime trebuie să fie prevăzute cu un indicator care 
menționează clasa și scopul schelei. 

Montați sisteme de schele, de exemplu, schele pentru fațade și schele pentru 
zidari, mai înalte de 3 metri, numai dacă ați urmat o pregătire specială sau ați 
primit o scrisoare de recunoaștere a calificărilor din partea Autorității daneze 
pentru mediul de lucru (AT). Angajatorul răspunde de documentarea aprobării 
calificărilor dumneavoastră de către AT daneză. 

Schelele trebuie să fie montate conform legislației privind securitatea și sănătatea 
și instrucțiunilor de utilizare de la producător. Instrucțiunile de utilizare de la 
producător și orice instrucțiuni suplimentare de utilizare trebuie să fie păstrate la 
locul unde schela este montată. Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie disponibile 
în limba daneză și într-o limbă înțeleasă de angajați. 

Citiți mai multe despre regulamente 
Rețineți că am evidențiat doar cele mai importante reglementări privind siguranța în 
timpul lucrărilor cu schele. 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. 

WorkplaceDenmark.dk Tel: +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk 

https://www.bfa-ba.dk/media/3977602/haandbogen-engelsk-2016.pdf
https://workplacedenmark.dk/en/other-languages/romanian/
mailto:at%40at.dk?subject=


Atunci când realizați lucrări la acoperiș, montați schela la capătul 
acoperișului, cu o placă fără perforații verticală și una orizontală pentru a 
preveni căderea. Placa verticală trebuie să aibă cel puțin 1 metru înălțime. 

C
el

 p
uț

in
 1

 m

Nu mai 
mult de 
0,5 m 

 

 

Acoperitoare 
fără perforații

Pentru lucrări la acoperiș, fixați schela de fațadă 
în mai multe locuri. Aceasta se aplică și atunci 
când schela este acoperită cu plastic și atunci 
când montați pe schele dispozitive electrice de 
ridicat sau tobogane pentru deșeuri. 

Reglați distanța dintre perete și schelă în 
funcție de lucrarea de efectuat. De exemplu, 
pentru montarea ferestrelor, distanța trebuie 
să fie între 10 și 15 cm. Aceasta se aplică și în 
cazul tencuirii și șlefuirii. 

Distanța dintre perete și schelă nu trebuie să 
depășească 30 cm. Dacă distanța este mai 
mare de 30 cm, trebuie să existe parapete pe 
interior. 

Dacă doriți să puteți să vă deplasați pe 
sub schele, trebuie să realizați un pasaj. 
Nu uitați de placa fără perforații. 
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Ridicați schela numai pe o bază fermă și 
rezistentă la sarcină, iar blocurile de sprijin 
nu trebuie să fie mai înalte de 20 cm. 

Toate schelele  
trebuie să aibă căi  
de acces sigure, de  
exemplu scări. 

Scările trebuie să 
fie consolidate, de 
exemplu, cu secțiuni 
diagonale. 

Platformele schelelor 
aflate la o înălțime de 
peste 2 metri trebuie 
întotdeauna să fie 
dotate cu balustrade 
și protecții pentru 
mâini, genunchi și 
picioare. 

Suportul cu blocuri 
nu trebuie să 
depășească 20 cm. 



Atunci când folosiți schele mobile, acestea trebuie să fie 
asigurate pentru a preveni căderea lor. Urmați instrucțiunile 
de utilizare de la producător, verificați înălțimea maximă a 
schelei și folosiți picioare de sprijin, de exemplu. 

Nu cărați nimic în mână atunci când urcați și coborâți pe 
 scările verticale ale unei schele mobile. 

Roțile schelelor mobile trebuie să aibă frâne și 
să fie asigurate împotriva desprinderii. 




