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Mantenimento in efficienza
Prima di  montare i ponteggi, controllare lo stato manutentivo 
di tutti gli elementi, scartando quelli non ritenuti più idonei. 
Durante le fasi di uso del ponteggio verificare costantemente:
• presenza di tutti gli ancoraggi;
• presenza di tutti gli elementi che costituiscono il parapetto;
• presenza di tutti gli impalcati e relative botole di accesso.
È necessario prevedere verifiche straordinarie da effettuare 
in seguito a situazioni imprevedibili (forte vento, neve etc.), 
riportandone gli esiti su appositi registri.

Menţinerea în condiţii bune
Înainte de montajul schelelor controlaţi starea în care se 
găsesc toate elementele, eliminând pe acelea care nu 
mai sunt considerate bune. Pe parcursul folosirii schelei 
controlaţi în mod constant: 
• prezenţa tuturor ancorajelor;
• prezenţa tuturor elementelor care formează parapetul;
• prezenţa tuturor elementelor structurii şi respectivele 
trapele de acces.
Este necesară efectuarea controalelor suplimentare care 
trebuie să fie efectuate în urma unor situaţii neprevăzute 
(vânt puternic, zăpadă, etc.) menţionând rezultatele 
controalelor în registrele speciale. 

Autorizzazione Ministeriale
Ogni ponteggio è accompagnato da un libretto che riporta:
• descrizione degli elementi che lo costituiscono e relative 
caratteristiche di resistenza;
• calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di 
impiego;
• istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del 
ponteggio;
• schemi tipo di ponteggio
Il libretto deve esser sempre presente in cantiere.

Autorizaţie Ministerială 
Fiecare schelă este însoţită de un manual de instrucţiuni 
care cuprinde: 
• descrierea elementelor din care este formată schela şi 
respectivele caracteristici de rezistenţă;
• calculul schelei în funcţie de condiţiile în care este 
folosită;
• instrucţiuni pentru montajul, folosirea şi demontarea 
schelei ;
• scheme tipuri de schele 
Manualul de folosire trebuie să fie tot timpul prezent în 
cadrul şantierului. 
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Altre informazioni 
Il ponteggio deve sempre esser completo di impalcati di 
sicurezza contro la caduta di materiale dall’alto (mantovane 
parassassi), sistemi di controventature (diagonali), e basetta 
di ripartizione del carico alla base dei montanti, come 
indicato nel libretto di Autorizzazione Ministeriale. 
Gli impalcati non devono esser utilizzati come piani di 
deposito materiale.

Alte informaţii 
Schela trebuie să fie tot timpul prevăzută cu structuri de 
protecţie împotriva căderilor de materiale de la înălţime 
(protecţii, apărătoare împotriva căderii pietrelor) sisteme de 
contrafort (diagonale) şi piesa de repartizare a încărcăturii 
la baza stâlpului aşa cum este indicat în manualul de 
Autorizaţie Ministerială. 
Schelele nu trebuie să fie folosite ca şi planuri de 
depozitare a materialelor.

Regole comportamentali
Le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione 
del ponteggio devono esser effettuate solo da personale 
formato a tale scopo, e sotto la sorveglianza di un preposto 
che ne diriga l’attività e controlli anche il corretto utilizzo dei 
DPI necessari per la protezione dalla caduta dall’alto.
Tali attività devono avvenire coerentemente con quanto 
riportato nel Piano di Montaggio Uso e Smontaggio 
(Pi.M.U.S.), redatto dall’impresa che opererà l’allestimento 
del ponteggio e messo a disposizione di tutte le imprese ed 
i lavoratori che lo utilizzeranno.

Reguli de comportament
Operaţiunile de montaj, demontare şi transformare a 
schelei trebuie să fie efectuate numai de către personalul 
specializat pentru acest scop şi sub supravegherea unei 
persoane desemnate care să conducă activitatea şi care 
să controleze şi faptul că DPI-urile necesare sunt folosite 
pentru protecţie împotriva căderilor de materiale de la 
înălţime. Aceste activităţi trebuie să fie efectuate în mod 
corect aşa cum prevede Planul de Montaj Folosire şi 
Demontare (Pi.M.U.S.) redactat de către întreprinderea care 
va efectua instalarea schelei şi care este pus la dispoziţia 
tuturor întreprinderilor şi a muncitorilor care o vor folosi.
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CPT sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel. 02 48708552 - fax 02 48708862  - CPT sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 Monza - tel. 039 2308893 - fax 039 2308910
CPT sede di Lodi: apertura 2011 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it - numero verde 800 961 925

CPT este o realitate care îşi desfăşoară activitatea în 
provinciile Milano, Lodi, Monza şi Brianza, constituita ca 
urmare a voinţei sindicatelor şi ale societăţilor di sectorul 
construcţiilor (Assimpredil Ance, Feneal-UIL, Filca-CISL e 
Fillea-CGIL). Misiunea sa este aceea să garanteze prevenirea 
riscurilor şi a siguranţei la locul de muncă prin intermediul 
iniţiativelor dedicate tuturor muncitorilor care îşi desfăşoară 
activitatea pe şantier:
• Pentru muncitor  prin activităţi specifice pentru dezvoltarea 
educaţiei privind siguranţa la locul de muncă în termeni tehnici, 
de formare şi de informare pentru obţinerea competenţelor şi 
capacităţilor de a putea rezolva problemele principale care se 
ivesc pe un şantier. 
• Pentru societate cursuri gratuite sau cu preţ  redus privind 
informarea şi orientarea personalului precum şi a activităţii 
de consultaţie pentru individualizarea şi rezolvarea situaţiilor 
care reprezintă un risc.

CPT è una realtà operante nelle province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, istituita per volontà di sindacati e imprese 
del settore edile (Assimpredil Ance, Feneal-UIL, Filca-CISL e 
Fillea-CGIL). La mission è garantire prevenzione dei rischi e 
sicurezza, attraverso iniziative dedicate a tutti gli operatori di 
cantiere:

• Per il lavoratore attività mirate allo sviluppo di una cultura 
della sicurezza in termini tecnici, formativi e informativi, per 
l’acquisizione di competenze e abilità risolutive delle principali 
problematiche di cantiere.

• Per l’impresa corsi gratuiti o a costi ridotti di formazione 
e orientamento del personale e attività di consulenza per 
l’individuazione e la soluzione delle situazioni di rischio. 




