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Este permisă efectuarea de către persoane private a lucrărilor de demolare, reamenajare și 
întreținere a materialelor care conțin azbest? 

 
Lucrările de demolare, reamenajare și întreținere a produselor care conțin azbest pot fi efectuate și de către persoane private. Totuși, 
de regulă, persoanele private nu dispun de suficiente cunoștințe de specialitate, respectiv experiență în gestionarea azbestului, pentru 
a respecta cerințele impuse pentru minimizarea eliberării fibrelor. Prin urmare, în interes propriu, ar trebui însărcinată o societate care 
dispune de cunoștințe de specialitate în domeniul azbestului pentru efectuarea de lucrări asupra materialelor care conțin azbest – doar 
așa putând fi garantat faptul că, pe cât posibil, nu sunt eliberate fibre de azbest, acestea fiind dăunătoare pentru sănătate. Nu doar 
pentru protecția propriei sănătăți, respectiv pentru protecția vecinilor, ci și în vederea evitării consecințelor penale, nu este 
recomandată efectuarea în regie proprie a lucrărilor care implică azbest. 

 

 
Strict interzis: Care sunt activitățile interzise în legătură cu materialele cu conținut de 
azbest? 

 
La manipularea azbestului trebuie respectate următoarele prevederi legale: 

 
 Sunt strict interzise lucrările care conduc la îndepărtarea suprafețelor produselor care conțin azbest. Sunt exceptate doar procedurile 

cu emisii reduse, care sunt recunoscute de către autorități și de către asociațiile profesionale. Componentele care conțin azbest nu 
se vor curăța cu aparate dure cum ar fi echipamentele de curățare sub presiune, perii de sârmă, mături cu fire dure sau utilaje 
cu jet. Și activitățile precum șlefuirea sau găurirea sunt interzise. 

 
 Pe acoperișurile și pereții din azbociment fără strat de protecție nu se vor efectua în general lucrări de curățare sau tratare a 

suprafețelor. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care la acoperișuri a căror suprafața a fost inițial tratată, stratul protector a 

fost îndepărtat, de exemplu în urma intemperiilor. 

 
 Nu se vor efectua lucrări de acoperire, zidire sau ridicare pe acoperișuri și pereți din azbociment. Interdicția cuprinde și montajul 

de centrale fotovoltaice și termosolare pe acoperișuri de azbociment. 

 
 Produsele de azbest nu trebuie să fie rupte, tăiate cu fierăstrăul sau flexul. Produsele de azbest demontate nu trebuie 

aruncate. 

 
 Materialele demontate care conțin azbest nu se vor reutiliza sau reintroduce în orice alt mod în circuit, ci trebuie eliminate. 

Orice manipulare a materialelor care conțin azbest este interzisă. Pe lângă utilizarea acestora (de exemplu drept acoperiș pentru 
lemne de foc), sunt incluse aici și donarea, înstrăinarea și chiar depozitarea produselor care conțin azbest. 

 
Aceste interdicții sunt aplicabile atât societăților profesionale, cât și persoanelor private. Încălcarea prevederilor de mai sus 
reprezintă fapte penale pedepsite cu închisoare de până la cinci ani sau amenzi considerabile! 

 
În cazul în care se constată încălcări ale acestor prevederi (de ex. în rândul vecinilor), ar trebui contactate forțele de poliție la numărul 
de telefon 110. Ar trebui de asemenea informată Autoritatea de Supraveghere a Activităților Profesionale în calitate de autor itate 
competentă. 



 

 

Ce alte cerințe trebuie respectate în sectorul privat în cazul lucrărilor de demolare, 
reamenajare și întreținere pentru părți ale construcțiilor care conțin azbest? 

 
În cazul în care sunt desfășurate lucrări ASI pentru părți ale construcțiilor care conțin azbest, de către persoane private în regie proprie, 
se va aplica următorul principiu – în egală măsură ca în cazul profesioniștilor: Trebuie asigurat întotdeauna faptul că viața și sănătatea 
altor persoane nu sunt puse în pericol. Eliberarea, respectiv transferul de fibre de azbest sunt de evitat pe cât posibil. În caz contrar, nu 
riscați doar dispoziții emise de autorități până la sistarea lucrărilor, ci și urmărirea penală și solicitarea de despăgubiri de către părțile 
civile. 

 
Cu privire la minimizarea prafului și prevenția pericolelor în sectorul privat, se vor adopta măsuri eficiente de protecție ca în cazul 
lucrărilor efectuate de profesioniști. Cu privire la prevederile aplicabile pentru unitățile profesioniste conform TRGS 519 se recomandă 
astfel îndeplinirea următoarelor condiții: 

 
 Pe produsele din azbociment a căror suprafață nu a fost tratată se va aplica, înainte de demontarea sau demolarea acestora, 

substanțe care fixează praful; pe durata lucrărilor, acestea vor fi menținute în permanență umede. Produsele din azbociment a căror 
suprafață a fost tratată vor fi demontate doar în cazuri excepționale în stare uscată, în cazul în care tratamentul aplicat suprafeței 
este intact și nu se preconizează o eliberare sporită a fibrelor. Totuși, pentru (propria) siguranță, produsele din azbociment ar trebui 
întotdeauna umezite la desfășurarea lucrărilor și pulverizate cu substanțe de legare a prafului. 

 
 Lucrările se vor efectua pe cât posibil manual. În cazul în care se impune utilizarea echipamentelor, se vor utiliza doar ace le utilaje 

care funcționează încet și sunt dotate cu dispozitive de aspirare. 
 
 Se va asigura că toate ferestrele și ușile din apropierea zonei de lucru sunt închise. 

 
 Praful generat va fi aspirat la locul de origine, de exemplu cu un aspirator industrial aprobat pentru lucrări ASI. În cazul în care în 

timpul lucrărilor sunt folosite utilaje este obligatorie utilizarea aspiratoarelor. Și suprafețele subconstrucției (de exemplu traverse) 
care sunt contaminate cu praf de azbest trebuie atent curățate prin aspirarea cu un aspirator industrial sau prin ștergere umedă. 

 
 După lucrările efectuate la acoperișuri se vor curăța și, în cele din urmă, se vor clăti jgheaburile. Apa utilizată la clătire se va 

elimina prin canalizare la fel ca apele uzate. 
 
 În cazul lucrărilor efectuate la elementele peretelui exterior din produse de azbociment se vor utiliza huse și folii adecvate pentru 

colectarea bucăților sparte/rupte. 
 
 Locul de muncă, respectiv zona din jur trebuie izolate suficient, de exemplu cu ajutorul foliilor. Este recomandată montarea de 

indicatoare de avertizare, respectiv interdicții de acces. 
 
 Vecinii ar trebui informați din timp cu privire la desfășurarea lucrărilor. 

 
 Ar trebui purtat un echipament de protecție adecvat. 

 
 Materialele demontate trebuie menținute umede. 

 
 Materialele depozitate temporar pe șantier vor fi ambalate etanș, astfel încât să nu fie generat praf, respectiv vor fi acoperite. 

 

 

Date de contact 
 

Informații cu privire la lucrările efectuate la produse care conțin azbest pot fi obținute de la Autoritatea de Supraveghere a 
Activităților Profesionale Nürnberg la următoarele date de contact: 

 
Guvernul Franconiei Mijlocii 
Autoritatea de Supraveghere a Activităților Profesionale, decernatul 2 
Roonstr. 20, 90429 Nürnberg 
Telefon 0911/928-0, Fax 928-2999, E-mail gewerbeaufsichtsamt@reg-mfr.bayern.de 

 

În cazul încălcărilor prevederilor privind manipularea azbestului, apelați poliția la numărul de telefon 110. 

 
Alte persoane de contact ale orașului Nürnberg pentru sectorul privat: 

 

Autoritatea de Supraveghere în 
Construcții 
(Lucrări de construcții) 

Autoritatea de Mediu 
(eliminarea deșeurilor, consiliere) 

Serviciul de salubritate al 
orașului Nürnberg 
(eliminarea deșeurilor) Telefon: 0911/231-3000 

Fax: 231-3010 
E-mail: bob@stadt.nuernberg.de 

Linia de mediu: 0911/231-2304 

Fax: 231-2583 
E-mail: uwa2@stadt.nuernberg.de 

Telefon: 0911/231-4025 

Fax: 231-8360 
E-mail: angelika.zeretzke 

@stadt.nuernberg.de 
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