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0. Baza legală 

Siguranţa încărcării nu este un scop în sine, dar este obligatorie prin lege pentru prevenirea 
daunelor. Este important de remarcat faptul că răspunderea pentru daune se aplică atât în caz 
de acţiune (imprudenţă sau nepăsare) cât şi în caz de omisiune (lipsa diligenţei necesare - 
neglijenţă). 
 
Principiul cel mai important este acela că, fie în decursul activităţii normale, precum şi în ceea ce 
priveşte îndeplinirea oricărei obligaţii contractuale, persoanele individuale trebuie întotdeauna să 
acţioneze sau să îşi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu îndatorirea legală generală de a 
fi cât mai sârguincios posibil (aceasta incluzând de asemenea şi verificarea de către ArcelorMittal 
că subcontractorul nostru respectă reglementările şi a luat toate măsurile pentru prevenirea 
oricărui accident).  
 

 Pagina 1 din 11 

http://www.arcelormittal.com/index.php?lang=en&page=263


 

În cazul pierderii încărcăturilor, există pericolul de vătămări corporale grave sau chiar fatale ale 
persoanelor, în care este implicată nu numai răspunderea civilă (despăgubirea în bani) dar şi cea 
penală (amenzi, pedepse cu închisoarea etc.). În plus, nu doar persoanele direct responsabile cu 
operaţiunile de încărcare pot fi trase la răspundere din punct de vedere penal. Această 
răspundere penală poate eventual implica, de asemenea (şi aceasta depinde în mare măsură de 
sistemele judiciare penale specifice la nivel naţional), managementul mediu şi de vârf al entităţii 
juridice ArcelorMittal care are un rol relevant în asemenea operaţiuni şi care 
i) trebuie să pună la dispoziţie toate mijloacele de siguranţă, 
ii) instruieşte angajaţii respectivi cu privire la riscuri şi bunele practici, 
iii) este, eventual, direct răspunzătoare de vegherea respectării tuturor proceselor de siguranţă şi 
efectuarea corespunzătoare a lucrărilor. 
 
 Necesitatea siguranţei încărcării            corect încărcăturii 
 
Necesitatea siguranţei încărcării (încărcăturii) este stabilită prin standardele de prevenire a 
accidentelor, principiile generale de răspundere menţionate mai sus, precum şi prin multe alte 
regulamente legale standard, care variază de la legi detaliate cu privire la o încărcătură specifică 
şi procedurile de siguranţă a încărcării existente în unele ţări, până la simple principii generale 
referitoare la diligenţă şi reglementări administrative existente în alte ţări, care se aplică în 
termeni generali la astfel de activităţi.  
 
Regulamente de siguranţă a încărcăturii există în mai multe state membre, dar adesea diferă în 
conţinut şi scop, făcând foarte dificil pentru transportatorii internaţionali să ştie care sunt cerinţele 
minime de siguranţă a încărcăturii pentru o anume operaţiune de transport internaţional. De 
aceea, în orice caz, asigurarea încărcăturii pe un vehicul trebuie să fie efectuată în conformitate 
cu standardele corespunzătoare aplicabile într-o manieră uniformă în interiorul Europei şi, în cele 
din urmă, indicaţiile privind cele mai bune practici, cum sunt „Liniile 
directoare ale celor mai bune practici europene privind siguranţa încărcării  (încărcăturii) pentru 
transportul rutier” şi standardul European EN 12195-1, sunt fundamente importante privind 
siguranţa încărcării (încărcăturii)  , indiferent de cadrul legal specific din ţările vizate.  
 
Aceste linii directoare sunt o referinţă importantă pentru toate părţile publice sau private, direct 
sau indirect interesate de siguranţa încărcăturii, ele reprezentând cunoştinţele cumulate ale 
experţilor europeni în acest domeniu şi sunt proiectate să conducă toate părţile implicate spre 
nivelul de siguranţă corespunzător, necesar pentru a efectua operaţiuni de transport 
internaţional. 
 
 
Important: 
 
În lumina principiilor generale de răspundere menţionate mai sus, aceste standarde trebuie 
privite ca fiind „OBLIGATORII" şi nu „OPŢIONALE".  
 
Este responsabilitatea persoanei care acţionează, a personalului de încărcare şi a şoferilor să 
garanteze în ce mod se poate exclude pericolul. 
 
 Responsabilitatea / răspunderea pentru siguranţa încărcării   : (încărcăturii) 
 
Pe scurt: acele persoane potenţial responsabile sau răspunzătoare cu siguranţa încărcării 
(încărcăturii) sunt: 
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1. Încărcătorul (persoana care pune încărcătura în camion) 
2. Supervizorul acestuia / acesteia 
3.         Societatea acestuia / acesteia 
4. Şoferul 
5. Supervizorul acestuia / acesteia 
6.         Societatea acestuia / acesteia 
 
 
Concluzie: singura manieră de a gestiona răspunderea penală este:  
1. să facă tot posibilul pentru a evita toate riscurile 
2. să poată face dovada analizei de risc/măsurilor luate 
 
Acest standard a fost creat de experţi interni şi externi şi reprezintă ceea ce ArcelorMittal 
consideră a fi cea mai potrivită metodă pentru asigurarea încărcăturii. Cu toate astea, metoda nu 
îl scuteşte pe şofer, supervizorul acestuia/acesteia sau pe compania acestuia/acesteia de a 
atenţiona ArcelorMittal în cazul în care constată orice nereguli în recomandările noastre.  
Locul de pază/încărcare: 
 dacă ArcelorMittal consideră necesar, angajaţii săi vor 
- inspecta starea vehiculului, prezenţa dispozitivelor de siguranţă, echipamentul şi licenţele 
individuale de protecţie precum şi siguranţa încărcăturii după ce încărcătura a fost ridicată. 
- interveni în caz de accident sau comportare inadecvată în incintă faţă de transportator/şofer 
- interzice accesul persoanelor în caz de neconformare 
 
 

1. Domeniu, documente de referinţă şi definiţie 

Acest standard priveşte încărcarea şi transportul produselor1 de care răspunde ArcelorMittal sau 
care sunt comandate de ArcelorMittal în Europa. 
Conţinutul acestui standard se referă la: 
• societăţi de transport cu camioane, 
• depozite interne şi externe, 
• departamente de transport din cadrul sau din afara ArcelorMittal. 
 
Acest document va fi folosit ca îndrumar în locaţiile ArcelorMittal din afara Europei. 
 
Societăţile din Grup vor respecta, cel puţin, regulamentele locale care prevalează, pentru toată 
munca referitoare la manipularea produselor. În situaţiile în care standardul este mai strict, atunci 
se va aplica acest standard. 
Regulile locale trebuie stabilite în conformitate cu evaluarea riscului şi cu Standardul european 
EN12195. 
 
Acces  (Acest) standard este suplimentat de broşuri separate specifice anumitor tipuri de 
produse; de exemplu, BROŞURĂ – cerinţe minime pentru asigurarea produselor plate din oţel 
înainte de a fi transportate rutier ref. ST019”  
În acest standard, cuvântul „laminor” este folosit pentru laminoarele ArcelorMittal dar şi pentru 
alte facilităţi ce aparţin ArcelorMittal de la care sunt expediate produsele noastre. 
 

                                                 
1 Rebuturile (resturile de materiale) nu fac parte din obiectul acestei proceduri, la fel ca transporturile 
interne în interiorul facilităţilor ArcelorMittal. 
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2. Generalităţi 

Acest standard descrie activitatea ce trebuie întreprinsă de personalul nostru sau de şoferii de 
camion în timpul operaţiunii de încărcare: 

o Sosirea camionului 
o Încărcarea în camion a mărfii 
o Asigurarea încărcăturii 
o Înainte de plecarea camionului 

 
 

3. Sosirea camionului 

3.1 Şoferii de camion 
Şoferii de camion trebuie să aibă următoarele documente şi informaţii pentru a obţine acces la 
locul de încărcare al ArcelorMittal: 
- Documente de identificare, 
- Numele societăţii, 
- Lista detaliată a bunurilor ce trebuie încărcate, 
- Greutatea totală a mărfii ce trebuie încărcată, 
- Destinaţia după încărcare, 
- (permisul ADR2, încărcarea peste 25 t…) 
Accesul nu va fi permis atunci când un şofer: 

- consumă alcool sau droguri sau intră în incintă cu acestea 
- ia pasageri sau animale de companie. Cu toate acestea este permis un al doilea şofer. 

Şoferii de camion trebuie să arate EPP (Echipamentul de protecţie personală) atunci când li se 
cere acest lucru, în momentul în care solicită accesul. 

                                                 
2 Contractul European cu privire la transportul rutier internaţional de materiale periculoase ). 



 

Şoferii de camion trebuie să aibă şi să folosească cel puţin următorul EPP minim: 
 
  Cască de protecţie                            

 Încălţăminte de protecţie 
 

şi, dacă se impune prin regulile locale, trebuie să aibă şi să folosească: 
 Ochelari de protecţie                        

 Mănuşi de protecţie la tăieri 
în timpul operaţiunilor de 
stivuire/manipulare 

 Îmbrăcăminte care să acopere 
întreg corpul. 

       

Protecţie pentru urechi 

şi orice alt articol ce ar putea fi specificat de reguli locale (de ex. protecţia antiacid, veste 
fluorescente etc.). 
 
Reguli generale de siguranţă pentru şoferii de camion 
• Acordaţi prioritate la traficul pe calea ferată, motostivuitoare, transportor de încărcare 
• Observaţi şi respectaţi semnalizarea 
• Nu depăşiţi limita de viteză 
• Opriţi motorul când sunteţi în parcare 
• Aşezaţi în ordine obiectele din remorcă 
• Respectaţi mediul (folosiţi tomberoanele de gunoi, raportaţi scurgerile de ulei etc.) 
• Este interzisă depăşirea vehiculelor în mişcare. 
• Respectaţi Codul general pe autostradă (telefoane mobile, centuri de siguranţă etc.) 
• Parcaţi doar în locurile de parcare desemnate 
• Folosiţi grupurile sociale desemnate (duş, toaletă, cantină) 
 
De asemenea recomandat (şi chiar obligatoriu în unele fabrici) 
•  Nu este permisă nicio persoană în cabină în timpul manipulării 
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3.2 Vehiculele 
Vehiculele trebuie întreţinute astfel încât să fie sigure pentru lucrul cu ele sau pe ele. 
Platforma de încărcare Platforma de încărcare trebuie să fie plană, solidă, stabilă, bine întreţinută 
(să nu aibă plăci lipsă sau sparte), curată, închisă şi uscată (cu excepţia remorcilor deschise) 
Curată înseamnă fără urme de murdărie şi fluide. Când dispecerul ArcelorMittal decide că 
remorca nu este curată, aceasta nu va fi încărcată. 
Fig. 1 şi 2 Exemple de platformă de încărcare necorespunzătoare  

    
 
Peretele de închidere: vehiculul va fi prevăzut cu un perete de închidere între cabină şi platforma 
de încărcare. 
Dacă peretele de închidere este folosit pentru asigurarea încărcăturii, atunci trebuie să aibă 
licenţă pentru o anumită cantitate iar această cantitate nu trebuie să fie depăşită prin asigurarea 
încărcăturii. 
 
Puncte de fixare: 
Punctele de asigurare a încărcăturii, în număr suficient, trebuie integrate în construcţia 
vehiculului. 
Cadrul remorcii nu este un punct de asigurare (decât dacă acest lucru este convenit local). 
Fiecare punct de asigurare trebuie echipat cu un cârlig şi trebuie să fie în stare să susţină 
tensiunea prescrisă asupra materialelor de asigurare. 
Punctele de fixare trebuie să fie în stare bună (nu excesiv de corodate etc.) 
Fig. 3 şi 4 

    
 
 
 
3.3 Dispozitive de asigurare 
Utilizarea dispozitivelor de asigurare este obligatorie: în funcţie de laminor, acestea pot fi benzi 
din fibre sintetice, lanţuri sau cabluri din oţel.  
(În unele locuri, lanţurile sunt interzise: vă rugăm informaţi-vă!) 
Numărul de benzi de încărcare este suficient pentru a asigura încărcătura. 
 

 Pagina 6 din 11 



 

Aceste benzi de încărcare nu sunt uzate sau deteriorate. Acest lucru este verificat prin inspecţie 
vizuală de către şoferul de camion şi/sau de personalul de încărcare. Când dispozitivul este 
deteriorat (tăieturi, noduri etc.) acesta nu trebuie utilizat. 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Exemple de benzi în stare necorespunzătoare 

 
 
Întinzătoarele (mecanismele cu clichet) trebuie să fie astfel încât să uşureze strângerea legăturii 
şi trebuie fie securizate împotriva slăbirii accidentale. 

• Dacă sunt utilizate benzi din nylon, acestea trebuie să fie conforme cu EN12195-2 
• Dacă sunt utilizate lanţuri, acestea trebuie să fie conforme cu EN12195-3 

Utilizarea cablurilor este lăsată la dispoziţia laminoarelor (dacă sunt utilizate cabluri, acestea 
trebuie să fie conforme cu EN1295-4) 
 
Benzile / lanţurile / cablurile trebuie să fie etichetate şi în bună stare 
Fig. 6 Exemple de dispozitive de securizare cu etichete 
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4. Încărcarea mărfii în camion 

Încărcarea mărfii este coordonată de angajaţii ArcelorMittal. Şoferul de camion are sarcina de a 
oferi indicaţii despre cum să fie amplasată încărcătura în camion. 
Greutatea maximă a încărcăturii pentru fiecare destinaţie trebuie să ţină cont de legislaţiile 
naţionale. 

 
Comportamentul şoferilor de camion 
Şoferii de camion trebuie să muncească într-o manieră sigură şi să se comporte conform 
standardului privind zonele de încărcare şi descărcare. 
Şoferii trebuie: 
• Să fie întotdeauna politicoşi şi cooperanţi 
• Înainte de începerea încărcării, şoferul trebuie să descopere camionul în condiţii de siguranţă 

şi să verifice dacă podeaua remorcii este curată şi uscată. 
• Să poarte Echipamentul corespunzător de protecţie personală 
• Să urmeze cu stricteţe reglementările privind siguranţa în zonele de încărcare 
• Să rămână întotdeauna în apropierea vehiculului 
• În caz de urgenţă, să urmeze consemnele din acea locaţie: în orice situaţie, şoferul trebuie să 

îşi lase vehiculul în aşa fel încât să nu blocheze accesul vehiculelor de urgenţă. 
• Să asigure încărcarea aşa cum este descris în broşurile suplimentare furnizate de 

ArcelorMittal sau, dacă aceste informaţii lipsesc, aşa cum este descris în standardul 
european. 

• Să utilizeze mijloacele disponibile (scările mobile, platformele etc.) dacă sunt puse la 
dispoziţie de ArcelorMittal, pentru a accesa platforma camionului. 

 
Şoferii nu trebuie (lista nu cuprinde toate situaţiile care pot apărea): 
• Să deschidă sau să închidă capota într-un mod nesigur 
• Să se afle în remorcă în timpul încărcării  

Excepţie: pentru dezlegarea produsului din macara, accesul în remorcă este permis 
doar în conformitate cu măsurile locale de evaluare a riscului şi de siguranţă 

• Să atingă încărcătura sau mecanismul de ridicare sau să le dirijeze cu mâna 
• Să se urce pe marginea laterală într-un mod nesigur etc. 
• Să sară din remorcă 
• Să folosească instalaţii ce aparţin ArcelorMittal (motostivuitoare, macarale etc.)3 
• Să treacă pe sub încărcătură 
• Să se deplaseze sau să staţioneze între încărcătură şi un punct de fixare 
• … 
 

 

                                                 
3 Laminoarele pot permite şoferilor de camion să le utilizeze, dar numai după un instructaj similar celui 
urmat de angajaţii ArcelorMittal. 
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5. Asigurarea încărcăturii 
După încărcare, asigurarea încărcăturii este coordonată de şoferul de camion în conformitate cu 
standardul european şi cu alte documente la care se face referire în §1 din prezentul standard. 
Fiecare şofer: 
• Trebuie să utilizeze materiale (de asigurare) în stare bună. 
• Trebuie să utilizeze echipamente în stare bună şi sigure (de ex.: scări, etc.) în funcţie de 

condiţiile locale (scările trebuie să fie în stare bună, a se consulta §9) 
• Răspunde de distribuţia încărcăturii pe platforma vehiculului său 
Asigurarea şi tensionarea vor fi realizate întotdeauna înainte de începerea transportului (înainte 
de părăsirea fabricii de către camion), chiar dacă durata călătoriei este scurtă. 
Niciun material (de exemplu învelişuri ale ghidajelor, stâlpi de susţinere, paleţi, chingi etc.) nu vor 
rămâne neasigurate pe remorcă  

 
 

6. Înainte de plecarea camionului (în cazul produselor lungi) 
Înainte de plecarea camionului, un angajat al ArcelorMittal şi şoferul de camion vor efectua 
împreună un control de calitate cu privire la rezultatul încărcării şi asigurării încărcăturii. 
(Exemplu: consultaţi anexa). 
Aceştia semnează un document comun care cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 
• Data, 
• Numele societăţii, 
• Numele şoferului de camion, 
• Numărul de înmatriculare al camionului, 
• Fotografii ale asigurării încărcăturii (cu semnătura şoferului şi data). 
 
7. Verificarea detaliată a unor camioane (în cazul produselor plate şi AMDS) 
Verificările vor fi efectuate pe camioane în conformitate cu regulile stipulate mai jos. 
Frecvenţa verificărilor: 
Toate laminoarele vor efectua regulat verificări prin sondaj cel puţin 5 %4 (obligatoriu) 10 % 
(recomandat) lunar (recomandat zilnic) înainte de momentul în care camionul părăseşte 
laminorul. 
Verificările prin sondaj trebuie orientate în special pe societăţile noi de transport, şoferii noi de 
camion, sau atunci când există dubii (de ex., dacă, în trecut, societatea transportatoare nu a fost 
întotdeauna de încredere). 
Trebuie să existe raportări frecvente de neconformitate făcute transportatorului (de către fiecare 
laminor) 
Această raportare face parte din evaluarea transportatorului în cadrul procedurii de evaluare a 
laminorului. 
Transportatorii care în mod sistematic nu respectă regulile trebuie trecuţi pe lista neagră a 
ArcelorMittal  
 
8. După plecare 
Fiecare şofer: 
• Răspunde de ranforsarea dispozitivelor de siguranţă în timpul transportului  
Manipularea bunurilor 
• Este interzis ca transportatorul sau şoferul să manipuleze bunurile în timpul transportului sau 

după acesta 
 

 

                                                 
4 Această limită minimă obligatorie poate fi crescută în broşurile referitoare la produse specifice sau la 
hotărârea amplasamentului local. 



 

9. Cele mai bune practici 
9.1. Exemple de platforme adaptate la deschiderea (închiderea) capotei camionului (a se 

vedea mai jos), 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Pentru a facilita accesul la remorcă şi pentru a evita căderile pot fi utilizate unele scări 
fixe sau mobile, 

Fig. 8-1 şi 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Dacă este cazul, trebuie folosit un covoraş antiderapare sub bunuri pentru a minimiza 
riscul de alunecare. 

Utilizarea unui covoraş antiderapare este obligatoriu pentru anumite produse (a se consulta 
broşurile sau regulile locale) 

Fig. 9 
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Anexă 
 
 

Control după încărcarea camionului 
 
 

Data: 
 
Numele societăţii transportoare: 
Numărul de înmatriculare al camionului: 
Numărul de înmatriculare al remorcii: 
Numele şoferului de camion: 
 
Tipul de bunuri: 
Nr. comandă: 
Destinaţia după încărcare (client): 
Greutate totală: 
 
Fotografii: 

- vedere generală a încărcăturii 
- vedere generală a asigurării încărcăturii 
- vedere detaliată a asigurării încărcăturii 

 
 
 
 
Semnături:   Şofer de camion   Auditor ArcelorMittal 
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