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	1) Costurile directe sunt costurile nemijlocit legate de executarea proceselor de construcţie şi sunt constituite din expresia valorică a consumurilor de materiale, forţă de muncă, utilaje şi echipamente de construcţie, şi anume:
	 costul materialelor, elementelor de construcţii, detaliilor etc.;
	a) materiale de bază, materii prime, semifabricate, prefabricate, etc. la preţul de livrare al furnizorului;
	b) amortizarea;
	c) cheltuielile de ambalare şi amenajare a diferitelor dispozitive în mijloacele de transport;
	d) cheltuielile de manipulare şi depozitare;
	d) pierderile de transportare și utilaj.
	Salariul muncitorilor cuprinde salariul tarifar al muncitorilor, nemijlocit implicaţi în procesul
	a) cheltuielile iniţiale:
	b) cheltuieli anuale:
	c) cheltuieli de exploatare:
	Capitolul VI. Securitatea activității vitale și de protecția mediului
	6.1. Factorii de risc la aplicarea marcajelor rutiere, indicatoarelor de circulație.
	Marcarea drumurilor
	Vopsirea indicatoarelor rutiere si a altor accesorii ale drumurilor
	Condiţii generale pentru lucrul la înălţime:
	Înainte de începerea lucrului, conducătorul locului de muncă trebuie să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării şi îmbolnăvirii lucrătorilor.
	Dacă în timpul lucrului la înălţime se produc în mod neaşteptat emanaţii nocive (toxice sau inflamabile), lucrările trebuie oprite imediat, iar lucrătorii trebuie evacuaţi, luându-se toate măsurile de evitare a accidentelor şi a incendiilor, până la î...
	Locurile de muncă amplasate la înălţime şi căile de acces la şi de la aceste locuri de muncă, trebuie marcate şi semnalizate atât ziua cât şi noaptea, în conformitate cu standardele în vigoare.
	În jurul locurilor unde se desfăşoară lucrări la înălţime se va institui o zonă de siguranţă. În zona de siguranţă este interzisă circulaţia sau staţionarea de persoane, autovehicule sau utilaje precum şi depozitarea de materiale sau echipamente tehni...

	Rampe de acces şi scări rezemate
	Casca de protecţie
	Centura de siguranţă
	Cercetarea accidentelor grave şi mortale



