
Anexa 5 
 

Convenţie privind organizarea activităţilor de SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, 
SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

(contracte lucrări şi servicii) 
 
Anexă la contractul nr. ……………………………… 
Părţile: 
 
NOVA POWER & GAS S.R.L.. cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217, jud. Cluj, telefon: 0264-
450401, fax: 0264-450399, e-mail office@novapg.ro, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 
J12/4872/20007, CIF RO 18680651, cont RO02BTRL01301202H24402XX deschis la Banca 
Transilvania – Sucursala Cluj Napoca, reprezentata prin Samar Ionita, avand  functia de Director  
General, în calitate de Achizitor, 
şi 
SC ………………..…..….… SRL din ………………..………, str. …… nr.4, telefon/fax. 
……….…… număr de înmatriculare J ……….… cont IBAN ………….……………, deschis la 
……….…….…, reprezentata prin ……………………….…, Director General, în calitate de Executant, pe de altă parte. 
 
Au stabilit următoarele cerinţe, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului: 
 
SCOP 
Prezenta convenţie reglementează obligaţiile şi răspunderile părţilor pe linie de securitate şi sănătate 
în muncă, situaţii de urgenţă şi protecția mediului, în vederea asigurării și implementării de măsuri 
adecvate pentru prevenirea evenimentelor/accidentelor de muncă sau tehnice, a incidentelor de 
mediu şi cunoasterea modului de acțiune în situații de urgență. 
În conformitate cu principiile de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia 
mediului aplicabile în cadrul NOVA POWER & GAS S.R.L., pentru realizarea obiectivelor specifice în 
domeniu, executanţii asigură o parte semnificativă a operaţiunilor NOVA POWER & GAS S.R.L.. şi, în 
consecinţă, performanţele înregistrate în colaborarea cu aceştia sunt foarte importante pentru 
asigurarea unui climat de lucru adecvat, caracterizat de preocuparea celor implicaţi pentru 
eliminarea sau reducerea factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională. 
Executanților le revine responsabilitatea de a se asigura că personalul propriu este informat şi se 
conformează cerinţelor pe toată durata contractului. 
 
POLITICA STOP MUNCII NESIGURE A ACHIZITORULUI 
În cadrul DELGAZ GRID SA, prin Politica STOP Muncii Nesigure, securitatea, integritatea lucrătorilor, 
persoanelor terţe, constituie, nu doar o obligaţie legală, este o răspundere morală faţă de toţi 
participanţii la desfăşurarea activităţii, a persoanelor terţe. NOVA POWER & GAS S.R.L. consideră că 
nicio lucrare nu este atât de urgentă încât să nu putem dedica timp suficient ca să fie realizată în 
siguranța. 
Prin Politica STOP Muncii Nesigure, toți angajații și contractorii NOVA POWER & GAS S.R.L. sunt 
împuterniciți să oprească activitățile de lucru considerate a fi un pericol iminent, cele în care sunt 
identificate condiții sau comportamente care ar putea provoca moartea unor persoane, vătămări 
grave sau daune asupra mediului. Reluarea activității se va face numai după îndepărtarea pericolului 
și asigurarea unui loc de muncă sigur. 
  
DOMENIUL DE APLICARE 
Prevederile prezentei convenţii sunt valabile pe perioadă executării lucrărilor care fac obiectul 
contractului nr. ..................... din .........................., începând cu data semnării contractului şi a prezentei 



convenţii şi până la finalizarea acestora. 
Prevederile prezentei convenţii nu sunt limitative, ele stabilesc în linii mari obligaţiile şi răspunderea 
părților referitoare la securitatea şi sănătate în muncă, protecția mediului şi a situaţiilor de urgenţă 
conform legislaţiei, reglementărilor și normelor în vigoare, ele sunt completate cu cerințele 
achizitorului prevăzute în caietul de sarcini, contract şi a anexelor la contract. 
 
TERMINOLOGIE 
Achizitor: destinatar al serviciilor/lucrărilor contractate. 
Executant: persoană fizică sau juridică cu care se încheie un contract şi care se angajează faţă de 
achizitor pentru executarea unei lucrări, prestarea unor servicii etc.. 
Subcontractant: persoană fizică sau juridică cu care executantul încheie un contract şi care se 
angajează faţă de executant şi achizitior pentru executarea unei lucrări, prestarea unui serviciu. 
Procedura: mod document de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces. 
Instrucţiune de lucru: descriere detaliată a modului în care sarcinile se efectuează şi se înregistrează. 
Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă: descriere a regulilor de siguranţă specifice 
activităţilor desfăşurate. 
SSM/SU/PM: securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. 
Situaţii de Urgenţă: Apărare Împotriva Incendiilor şi Protecţie Civilă. 
Incident: orice eveniment neplanificat, nedorit (sau lanţ de evenimente) care a cauzat sau ar fi putut 
să cauzeze vătămări, boli şi/sau daune (pierderi) ale bunurilor, mediului înconjurator sau terţilor. 
Include atât accidentele produse, cât şi cele evitate (Near miss). 
Eveniment: (Conform Legii 319/2006) Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale 
organsmului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de servici, situaţie 
de persoană dată disparută sau accident de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost 
implicate persoane angajate, incident periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională 
sau legată de profesie. 
Incident cu potenţial ridicat (HiPo): orice incident care are potenţial de consecinţe majore (Nivel 
S4) precum şi impact negativ asupra persoanelor sau asupra mediului înconjurător. 
Incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, 
emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de 
muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi 
fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale. 
Accident evitat (Near Miss – NM): Un incident neplanificat, serii de evenimente sau condiţii care au 
avut loc la locul de muncă care, deşi nu au dus la nici un prejudiciu, boli, vătămări sau daune asupra 
mediului, au avut potenţialul de a face acest lucru. 
Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, 
care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca 
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces. 
Accident de munca mortal (Fatality): incidentul care, in urma accidentarii grave, se soldează cu 
decesul lucrătorilor proprii, executanţilor, subcontractanţilor, vizitatorilor, independent de timpul 
aflat între producerea accidentului şi producerea decesului. 
Accident de muncă cu invaliditate: accidentul de muncă în urma căruia rezultă pierderea parţială 
sau totală a capacităţii de muncă; 
Accident de muncă colectiv: accidentul în care sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi 
timp şi din aceeaşi cauză. 
Accident uşor: eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai 
acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 
zile. 
Accident de muncă soldat cu zile de incapacitate temporară de muncă: situaţia în care propriul 
lucrător, un lucrător al executantului sau un vizitator este accidentat, iar în urma vătămării rezultate 
acesta nu este în condiţia de a-şi relua activitatea în ziua următoare, zi care succedă zilei de muncă 



în care s-a produs accidentul. Casificarea incidentelor de sănătate și securitate în funcţie de nivelul 
de severitate este stabilită în anexa 4 la prezenta decizie. 
Accident de muncă care duce la restricţionarea capacităţii de muncă (Restricted Work Case - 
RWC) (fără incapacitate de muncă): accidentul de muncă suferit de proprii lucrători, lucrătorii 
executantului sau vizitatori în timpul procesului de muncă, care nu se soldează cu incapacitate 
temporară de muncă, care necesită acordarea de îngrijiri medicale (mică intervenție chirurgicală 
și/sau tratament medicamentos) pentru tratarea afecțiunii. Lucrătorul nu mai poate desfășura toate 
sarcinile de muncă specifice, ceea ce presupune limitarea activităților desfășurate şi/sau 
transferarea pe o perioadă determinată, până la refacerea capacității de muncă, a persoanei 
accidentate la un alt loc de muncă deoarece acesta nu își mai poate efectua activitatea desfășurată 
înainte de producerea accidentului. 
Accident de muncă fără incapacitate temporară de muncă (Medical Treatment Case – MTC), dar 
care necesită acordare de îngrijiri medicale (mică intervenție chirurgicală și/sau tratament 
medicamentos): accidentul de muncă suferit de proprii lucrători, lucrătorii executantului sau 
vizitatori in timpul procesului de munca, care nu se soldează cu incapacitate temporară de muncă, 
dar care necesită acordarea îngrijirilor medicale de specialitate (medic specialist, serviciul de 
urgenţă, etc), altele decât un simplu prim ajutor și după care persoana accidentată își poate relua 
activitatea. 
Caz de prim ajutor (First Aid Case – FAC): Este o vătămare legată de activitatea de muncă care 
necesită tratament administrat de sine sau asistenţa unui responsabil acordare de prim ajutor şi nu 
necesită asistenţa din partea unui furnizor medical extern, a unui furnizor de servicii medicale 
profesionale sau a unei clinici medicale. Dacă asistenţa este asigurată de un medic specialist, dar nu 
include tratament medical, acesta este, de asemenea, considerat prim ajutor. 
Accident de traseu (Commuting incident): accident al lucrătorului, executantului, vizitatorului în 
timpul și pe traseul normal de deplasare de la domiciliul acestui la locul de muncă organizat de 
angajator și invers sau în timpul pauzelor reglementate de masă. 
Boală legată de profesiune: boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanți 
sunt de natură profesională. 
Boală profesională: afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, 
cauzată de agenți nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum și 
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. 
Condiție nesigură: situație care ar putea conduce la producerea unui incident fără rănire cu sau fără 
pagube materiale sau eventual la vătămarea lucrătorilor, executanților, consumatorilor sau 
vizitatorilor (de ex. robinet hidrant blocat, stingător defect, echipament de muncă defect, tablou 
electric neînchis, cale de acces blocată, balustradă/mână curentă deteriorată, acoperiș deteriorat). 
Acțiune nesigură: practică, comportament care poate cauza o accidentare (rănirea unui lucrător, 
executant, consumator sau vizitator, etc.) şi/sau ar fi putut produce pagube materiale (de ex: 
purtarea necorespunzătoare a EIP, purtarea cu știința a EIP deteriorat sau neverificat, utilizarea unui 
echipament de muncă neverificat, efectuarea unor improvizații, etc). 
Eveniment rutier: accidentul de trafic în care sunt implicate autoturismele companiei sau 
autoturisme personale utilizate în scop de serviciu, indiferent daca este vorba de vătămări corporale 
şi/sau pagube materiale. 
Echipament de muncă: orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă. 
Echipament individual de protecţie: orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un de un 
lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol 
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru 
a îndeplini acest obiectiv. 
Incendiu: ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce 
pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul 
întreruperii procesului de ardere (conform Legii 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, cu 
modificările și completările ulterioare); 



Situație de urgență: eveniment excepțional, cu caracter non militar, care amenință viața sau 
sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării 
de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse 
specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate; riscurile generatoare de 
situații de urgență sunt cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, 
accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor 
construcții, instalații ori amenajări, căderi de obiecte din atmosferă, tornade, avalanșe, eșecul 
serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de 
amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici (conform OUG nr. 21/2004 privind 
Managementul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare) 
Incident de mediu: evenimentul produs ca urmare a unor deversări/emisii accidentale de substanţe 
sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub forma de vapori sau 
de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se 
deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice. Casificarea incidentelor de mediu în 
funcţie de nivelul de severitate este stabilită în anexa 4 la prezenta decizie. 
Deseu: orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl 
arunce. 
Poluant: orice substanță, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de 
energie, radiație electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații care, introdusă în mediu, 
modifică echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce daune bunurilor materiale; 
Poluare: introducerea directă sau indirectă a unui poluant care aduce prejudicii sănătății umane 
și/sau calității mediului, dauna bunurilor materiale, ori cauzează o deteriorare sau o împiedicare a 
utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime. 
 
I. ACTE NORMATIVE REGLEMENTATOARE: 
Părțile au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului, precum şi a altor acte normative şi reglementări 
în vigoare şi aplicabile activităţii desfăşutate. 
 
II. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI: 
1. să desemneze un responsabil din cadrul personalului său care să supravegheze activitatea şi să 
garanteze implementarea măsurilor de securitate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului 
stabilite. Persoana desemnată va fi calificată (va avea efectuat cursul de inspector/specialist în 
domeniul securității și sănătății în muncă), va cunoaşte prevederile din domeniul SSM/SU/PM, va fi 
capabilă să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor de muncă și incidentelor de mediu; 
2. să execute lucrările/să presteze serviciile, respectând pe deplin prevederile consemnate în 
conţinutul caietului de sarcini, a contractului şi a documentelor anexe contractului, toate dispoziţiile 
legilor aplicabile, ale reglementărilor interne, ale reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare în 
fiecare moment al executării activităţilor; 
3. să fie în posesia evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice şi adaptate 
activităţilor desfaşurate, să identifice riscurile și să se asigure că lucrătorii au identificat și cunosc 
riscurile specifice activităților desfășurate (să efectueze analiza de risc de ultim moment – ARUM); 
4. să asigure implementarea în cadrul societății a unui proces/sistem de analiză de risc de ultim 
moment, să facă dovada efectuării anterior începerii lucrărilor (în fiecare zi) a Analizei de risc de ultim 
moment- ARUM (conform model orientativ/informativ - Anexa 2); 
5. să asigure întocmirea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie, în baza identificării şi 
evaluării riscurilor specifice activităţilor curente desfăşurate; 
6. să asigure întocmirea şi actualizarea, instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, 
ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din şantier; 
7. să asigure, după caz, notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă în cazul lucrărilor de 
demolare/înlocuiri materiale cu conţinut de azbest; 



8. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare la utilizarea substanţelor chimice periculoase 
şi la efectuarea lucrărilor de demolare/înlocuire materiale cu conţinut de azbest; 
9. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare la manipularea şi depozitarea manuală şi 
mecanizată a maselor, materialelor; 
10. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale achizitorului la utilizarea 
echipamentelor de muncă; 
11. să asigure securitatea lucrătorilor pentru lucrul la înălţime, precum şi protecţia împotriva căderii 
de materiale şi obiecte de la înălţime; 
12. să poată prezenta pentru lucrătorii din santier, documentele din care să rezulte că sunt instruiţi şi 
autorizaţi, cel puţin următoarele: 

- dovada autorizării pentru activitatea desfăşurată (instalator, sudor, deservent de utilaj, 
legător de sarcină, macaragiu etc.); 
- fişa de instruire colectiva; 

13. să asigure, pentru toți lucrătorii prezenți în șantier echipamente individuale de protecţie specifice 
şi adaptate activităţilor desfăşurate; 
14. să retragă efectivele din zona de lucru când aceasta devine periculoasă, în urma constatărilor 
proprii sau în urma înstiinţării/informării de către achizitor prin reprezentanţii săi. Revenirea în zona 
de lucru se va face numai după ce pericolul sau starea de pericol identificată a fost îndepărtată. 
15. echipamentele/utilajelele deţinute şi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor vor fi adecvate 
lucrărilor desfăşurate, vor fi întreţinute şi verificate periodic (conform specificaţiilor tehnice 
aplicabile), vor fi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (inclusiv ale prescripţiilor 
ISCIR etc.). Documentele care atestă autorizarea şi verificarea utilajelor şi a echipamentelor să poată 
fi puse la dispoziţia reprezentanţilor achizitorului în orice moment. 
16. să asigure echipamente/utilaje/dispozitive fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor 
în şantier; 
17. nu va acţiona în niciun fel instalaţiile şi utilajele achizitorului fără permisiunea acestuia; 
18. pentru lucrările care prezintă riscuri majore (ridicări mecanizate, lucru la înălțime, lucrări în rețeaua 
de gaz etc.), vor identifica şi gestiona toate pericolele asociate acestor activităţi. Executanţii vor avea 
întocmită o instrucțiune specifică adaptată lucrărilor executate, instrucțiune care va fi trimisă 
reprezentanţilor achizitorului anterior începerii acelei activități, pentru analiză şi aprobare - după caz, 
un exemplar al acestor documente se va regăsi la locul desfăşurării activităţii; 
19. formele specifice emise de achizitor pentru începerea lucrăriilor (ordin de începere, permis de 
lucru etc.) vor fi eliberate numai după ce executantul a prezentat spre analiza şi avizare, după caz, 
toate documentele şi certificările specifice din domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, situaţiilor 
de urgenţă şi protecţia mediului (planul propriu, conform HG 300/2006, evaluare de risc alte 
documente prevazute în prezenta anexă sau alte documente parte intregranta din contract), 
solicitate de reprezentanţii achizitorului; 
20. să asigure delimitarea şi semnalizarea corespunzătoare prin marcaje şi semnalizări vizibile atât 
ziua cât şi noaptea a locului de muncă cât şi a zonelor de depozitare a materialelor; 
21. să asigure în şantier sau zona adiacentă acestuia, prin semnalizare și delimitare, căile de acces 
pietonale și auto; 
22. executantul nu va permite accesul persoanelor în zona de lucru (lucrătorii proprii, lucrătorii 
subcontractorilor, personalului de control etc.) dacă acestea nu sunt echipate corespunzător (lipsa 
unuia sau a întregului echipament de protecţie specific pentru riscurile identificate); 
23. executantul va interzice intrarea persoanelor neautorizate în zona sa de lucru cu excepţia 
personalului achizitorului cu rol de verificare, coordonare şi control sau alte persoane care sunt 
însoţite de reprezentanţii achizitorului; 
24. nu va bloca căile de acces şi nu va depozita materiale şi utilaje în zonele cu acces pietonal și auto, 
nu va bloca drumurile publice/private decât după obținerea unei aprobări în prealabil de la 
administratorul/proprietarul drumului sau a instituțiilor abilitate; 
25. executantul va interzice accesul lucrătorilor care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 



substanţelor cu efecte psihotrope sau care nu sunt apti pentru desfăşurarea activităţilor. Este 
interzisă existența/păstrarea în zona de lucru a băuturilor alcoolice, chiar dacă ambalajele sunt 
închise, sigilate; 
26. va asigura în zona în care desfăşoară lucrări, materialele necesare acordarii primului ajutor în caz 
de accidentare (trusă de prim ajutor cu dotarea corespunzătoare), va desemna şi instrui lucrători 
care să aibă capacitaţile necesare pentru acordarea primul ajutor, (numărul lucrătorilor instruiți 
pentru acordarea primului ajutor, va fi de cel puţin 10% din numărul angajatilor prezenţi în şantier); 
27. să asigure supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor conform cerinţelor HG 355/2007; 
28. va preda achizitorului zona de lucru în care s-au prestat lucrările, curată, fără resturi de materiale 
sau piese rezultate din activitatea desfăşurată; 
29. va solicita proiectantului şi achizitorului asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de 
SSM/SU/PM în cazurile cu caracter imprevizibil sau de o mare dificultate apărute la executarea 
lucrărilor; 
30. să-l notifice în prealabil pe achizitor de fiecare dată când apar modificări/fluctuații ale lucrătorilor 
proprii din șantier sau referitor la situaţiile în care lucrează cu subcontractori. Delegatul din partea 
executantului va notifica întotdeauna managerul de proiect/coordonatorul în materie de securitate 
şi sănătate despre modificările de personal propriu sau situaţiile în care pentru execuţia lucrărilor se 
lucrează cu subcontractori. Această informare/comunicare se va realiza cu cel puţin 2 zile înainte de 
începerea execuţiei lucrărilor de către subcontractori. 
 
Obligaţiile executanților referitoare la situaţiile în care lucrează cu subcontractori 
1. să execute lucrările sau o parte din lucrările contractate numai cu subcontractanţi declaraţi; 
2. deşi achizitorul nu are nicio relaţie contractuală cu subcontractorii, executantul va transmite 
subcontractanţilor cerinţele specifice solicitate de achizitior referitoare la performaţa SSM/SU/PM, 
executantul va garanta şi răspunde pentru performanţa SSM/SU/PM a subcontractanţilor utilizaţi; 
3. în cazul în care lucrarea/lucrările se execută parţial sau integral cu unul sau mai mulţi 
subcontractori, aceştia trebuie să cunoască și să aplice măsurile proprii propuse pentru riscurile 
identificate în cadrul lucrărilor şantierului şi să asigure cunoaşterea acestor măsuri de siguranţă de 
către lucrătorii proprii; 
 
Obligaţiile executanților referitoare la situaţiile în care lucrează cu lucrători din afara României 
1. pentru a presta activități în beneficiul achizitorului cu lucrători din afara României, executanții au 
obligația să declare acest aspect reprezentanților achizitorului, înaintea începerii activităților; 
2. pentru a fi acceptaţi în cadrul lucrărilor, executantul are obligația: 

- să prezinte dovada instruirii lucrătorilor străini conform cerinţelor SSM/SU/PM în vigoare; 
- să prezinte dovada efectuarii examinarii medicale de medicina muncii a lucrătorilor (să 
prezinte fişa de aptitudine valabilă); 
- să prezinte documentul de recunoaștere și echivalare a diplomelor de calificare și autorizare 
a lucrătorilor (conform prevederilor naționale legale în vigoare) pentru activitățile unde este 
necesară existența unui document care să certifice calificarea și autorizarea lucrătorilor – 
după caz; 
- să asigure participarea lucrătorilor înaintea începerii activităților la instruirea colectivă 
efectuată de reprezentanții achizitorului. Executantul va asigura prezența unui lucrător 
vorbitor atât a limbii de comunicare a lucrătorilor cât şi a limbii române (pentru a desfăşura 
activităţi de traducere/interpretare) sau a unui translator autorizat. Lucrătorii trebuie să fie 
instruiţi şi să înteleagă reglementarile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situații de 
urgentă și protecția mediului prevazute atât de prevederile legale cât şi de cele interne, 
respectiv, riscurile şi măsurile de prevenire a accidentelor, planul de prevenire şi protecţie, 
planul de securitate, 
instrucţiuni de SSM, instrucțiuni/proceduri de lucru etc.; 
- să asigure prezența în şantier – pe toată durata desfășurării activităților, a unui 



lucrător/persoană care să faciliteze comunicarea lucrătorilor cu reprezentanții achizitorului; 
 
Cerințe specifice pentru şantierele temporare sau mobile: 
În conformitate cu prevederile HG 300/2006 actualizată privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile executantul are următoarele obligaţii: 
1. pentru şantierele temporare sau mobile, va elabora planul propriu de securitate şi sănătate 
conform HG 300/2006 actualizată pentru lucrarea/lucrările respective în cel mult 30 zile de la data 
contractării lucrării şi îl va transmite managerului de proiect din partea achizitorului sau 
coordonatorului în materie de securitate şi sănătate, precum şi personalului Departamentului 
SSM/SU/PM centre/sediu; 
2. să asigure existenţa în permanenţă în şantier a unui exemplar actualizat al planului propriu de 
securitate şi sănătate, semnat de ambele părți pentru a putea fi consultat, la cerere, de către 
inspectorii de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, 
alte autorităţi de control; 
 
Protecţia mediului 
1. să detină autorizaţiile cerute de legistaţia naţională în domeniul protecţiei mediului în vigoare 
pentru activităţile pe care le desfăşoară pentru achizitor; 
2. executantul are obligaţia de a asigura protejarea mediului, a persoanelor şi/sau a proprietăţilor 
publice aflate în șantier sau în vecinătatea şantierului, astfel încât orice potenţial impact negativ 
(poluare fonică, poluarea aerului, solului, subsolului, apei) rezultat din metodele de lucru, să fie evitat; 
3. să respecte pe tot parcursul efectuării lucrărilor prevederile legislaţiei privind protecţia mediului 
şi să ia toate măsurile necesare şi suficiente pentru prevenirea producerii unei poluari a factorilor de 
mediu; 
4. în cazul unei deversări accidentale minore/majore, executantul/subcontractorul trebuie să 
informeze de urgenţă reprezentantul achizitorului şi autorităţile competente (Agenţia de Protecţia 
Mediului şi Garda Naţională de Mediu, de pe raza judeţului unde se află şantierul) şi să ia măsurile 
necesare pentru diminuarea impactului asupra mediului, şi izolarea arealului afectat, iar în final 
demararea lucrărilor pentru readucerea terenului la starea iniţială, fără a imputa vreun cost 
achizitorului/beneficiarului 
5. să gestioneze deşeurile rezultate în urma lucrărilor executate în conformitate cu prevederile legale 
privind gestionarea deşeurilor, luând măsuri de diminuare la minimum posibil a cantităţii de deşeuri 
generată din activităţile efectuate şi colectării separate în vederea valorificării sau eliminării 
definitive; 
6. să asigure, după caz, gestionarea transportului deşeurilor rezultate din săpături, în zonele indicate 
de primării etc., cu respectarea reglementărilor în vigoare; 
7. să asigure zilnic păstrarea curăţeniei şi ordinii în jurul zonei de lucru; 
  
Situaţii de urgenţă 
1. executantul va avea implementat şi adaptat activităţilor desfăşurate planuri de raspuns la toate 
situaţiile de urgenţă previzibile, inclusiv dezastre naturale şi trebuie să se asigure că personalul său 
este instruit corespunzător pentru a reacţiona în astfel de situaţii; 
2. va asigura mijloacele de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă în număr şi dimensiuni 
corespunzătoare şi adaptate specificului activităţii desfăşurate; 
 
III. INSTRUIREA LUCRĂTORILOR 
1. executantul are obligaţia să asigure instruirea lucrătorilor proprii conform cerinţelor HG 1425/2006 
actualizată şi ale Ordinului MAI nr. 712/2005 actualizat; 
2. pentru lucrările contractate, instruirea lucrătorilor executantului/subcontractorilor înainte de 
începerea activităţilor se va efectua de către reprezentanţii achizitorului şi va fi consemnată în Fişa 
de instruire colectivă în domeniul SSM/SU/PM; 



3. pentru efectuarea instruirii colective, executantul, prin managerul de proiect/coordonatorul de 
securitate şi sănătate al lucrării respective-după caz, șefii de formații va lua legătura cu 
reprezentanțul SSM/SU/PM al achizitorului, responsabil de zona în care se vor efectua lucrările, cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare premergător începerii activităţii. Pentru verificarea modului în care lucrătorii 
şi-au însuşit informaţiile furnizate prin instruirile colective, precum şi pentru a verifica dacă lucrătorii 
deja autorizaţi cunosc regulile de siguranță și instrucţiunile/procedurile de lucru, vor putea fi testaţi 
(scris sau prin întrebări verbale); 
4. instruirea colectivă se realizează obligatoriu înaintea începerii lucrării și de fiecare dată când apar 
schimbări/modificări/lucrători noi în șantier. În anumite situaţii, fişa de instruire colectivă poate să 
aibă valabilitate de un an, şase luni doar pentru lucrările care au acelaşi tip de activităţi (branşamente 
etc.). Excepţie fac situaţiile enumarate mai jos, caz în care reprezentanţii achizitorului vor efectua - 
după caz, reinstruirea lucrătorilor: 

- sunt identificate activităţi noi cu riscuri noi în şantier; 
- sunt identificate deficienţe majore în şantier; 
- lucrătorii nu nu identifică riscurile și nu efectuează analiza de risc de ultim moment; 
- în situaţiile în care apar modificări ale prevederilor legale în vigoare sau ale normelor interne; 
- la apariţia, modificarea unei proceduri de lucru, apariţia unui echipamet nou; 
- în situaţiile în care condiţiile din zona de lucru impun acest lucru; 
- după producerea unui eveniment/incident; 
- ori de câte ori reprezentanţii achizitorului consideră că este necesar/util. 

5. excepție de la prevederile punctului 4, fac situațiile în care achizitorul solicită executantul 
desfășurarea unor lucrări de intervenție de scurtă durată și a căror comenzi se fac cu cîteva ore 
înainte de a se executa (de ex: lucrări de săpătură, refacere carosabil etc.), în aceste situații, 
executantul are obligația de a prezenta lucrătorilor, riscurile specifice și măsurile de prevenire, de a 
efectua analiza de risc de ultim moment la locul de muncă și de a consemna instruiea efectuată 
acestor lucrători în documentele interne specifice. 
 
IV. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI: 
1. să asigure, după caz, desemnarea coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata 
realizarii lucrării; 
2. să informeze şi să pună la dispoziţia executantului documentele SSM/SU/PM relevante pentru 
activităţile desfăşurate; 
3. să răspundă solicitărilor executantului în ceea ce priveşte asigurarea sănătăţii şi securitătii în 
muncă, situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului pe şantier; 
4. să asigure existenţa materialelor de informare, documentaţia SSM/SU/PM şi instrucţiunile de lucru 
necesare executantului pe pagina de internet https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii. 
 
V. COMUNICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA INCIDENTELOR/ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI 
INCIDENTELOR DE MEDIU: 
1. toate incidentele, situaţiile periculoase şi alte evenimente trebuie raportate fără omisiuni; 
2. incidentele care au un potenţial ridicat de la severe la HiPo trebuie notificate şi investigate de către 
executanţi. Executanţii vor transmite achizitorului un scurt raport întocmit în urma investigaţiei 
proprii. 
3. notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

• ora şi data incidentului; 
• locaţia incidentului; 
• activitatea desfaşurată; 
• scurtă descriere a incidentului şi acţiunile intreprinse; 
• lucrători implicaţi şi afecţiunea suferită; 
• consecinţele asupra mediului; 
• nivelul de gravitate al incidentului; 



4. executanţii vor avea implementat la nivelul şantierului o procedură de comunicare şi intervenţie în 
caz de incidente, în care să fie stabilită şi comunicarea către reprezentanţii achizitorului; 
5. să utilizeze numărul unic de telefon (Dispecerat interventii) pentru raportarea de îndată a situaţiilor 
în care se produce un incident (accidente de muncă, cazuri de prim ajutor, accidente evitate cu 
potenţial ridicat, incidente de mediu, etc.); 
Număr Pentru Comunicarea Evenimentelor: nr. telefon 0230.533.533. 
6. Înregistrarea accidentelor și incidentelor: 

a) dacă accidentatul este lucrator al executantului, accidentul de munca va fi înregistrat de 
către acesta şi comunicat autoritaţilor şi persoanei de contact din partea DELGAZ GRID S.A.; 
b) dacă accidentatul este lucrător al achizitorului, accidentul de muncă va fi înregistrat de 
către acesta; 
c) în cazul divergenţelor, se va solicita consultanţă Inspectoratului Teritorial de Muncă. 
d) în situațiile în care din cercetarea evenimentului rezultă că vinovat de producerea 
accidentului nu este angajatorul victimei (ex: executantul), ci achizitorul, accidentul va fi 
înregistrat de către partea responsabilă (ex: achizitorul). 

7. executantul va raporta de îndată către achizitor orice incident de mediu inregistrat. 
În funcţie de locaţia unde se desfăşoară lucrarea, vor putea fi contactaţi atât managerul de 
proiect/coordonatorul de securitate şi sănătate al lucrării respective cât şi reprezentanții 
SSM/SU/PM la nivel de centru de reţea/judeţ; 
8. Raportare indicatori - executantul va raporta lunar, pâna cel târziu în a cincea (5) zi 
calendaristică a lunii, către achizitor următoarele: 

- număr de lucrători angajaţi pentru efectuarea lucrărilor; 
- număr de ore lucrate de către aceştia în perioada raportată; 
- număr de accidente de muncă şi accidente uşoare înregistrate; 
- numărul de near miss-uri înregistrare; 
- zilele de incapacitate temporară de muncă pentru accidentaţii în muncă din luna 
precedentă. 

 
VI. INSPECTII /CONTROALE 
1. pe toată durata derulării contractului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a efectua controale inopinate 
sau anunţate, efectuate prin reprezentanţii săi (persoane cu rol de îndrumare şi control) în domeniul 
sănătății şi securității în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. Persoanele cu rol de 
îndrumare şi control din partea achizitorului pot fi însoțite pe durata controlului și de alte persoane 
care se află în relaţii contractuale/colaborare/subordonare cu achizitorul. Reprezentanți achizitorului 
vor comunica executantului verbal sau în scris (prin documente specifice de notificare/informare) 
constatările efectuate, iar dacă se impune vor stabili acţiuni corective şi preventive, urmărind şi 
modul de realizare al acestora; 
2. reprezentații achizitorului pot solicita ca în timpul inspecțiilor/controalelor să fie insoțiti de 
responsabili SSM/SU/PM a executantului, iar aceștia din urmă au obligația de a participa la inspecțiile 
în comun; 
3. reprezentanţii achizitorului, pe lângă inspecţiile de verificare şi control, pot efectua, anunţat sau 
inopinat, campanii pentru depistarea lucrătorilor care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 
substanţelor psihotrope, utilizând aparate specifice, omologate şi verificate metrologic în termen. La 
identificarea unor lucrători care au fost depistaţi pozitiv la testarea în teren, vor consemna în 
documentele de control acest lucru. Personalul de coordonare a lucrărilor în şantier, conducerea 
executantului pot solicita reprezentanţilor achizitorului deplasarea împreună cu persoana depistată 
la un punct de recoltare probe biologice pe cheltuiala sa, pentru analize amănunţite; 
4. în situaţia în care au fost identificate neconformităţi care au un impact major pentru securitatea 
şi securitatea lucrătorilor, situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului, reprezentanţii achizitorului vor 
impune oprirea/sistarea activităţilor şi notificarea executantului; 
5. reluarea activităţii se va face doar după ce executantul a remediat neconformitățile și a 



implementat toate măsurile corective stabilite; în situațiile în care remedirea neconformităților se 
poate face în timpul controlului, activitatea poate fi reluată imediat după remediere; pentru 
neconformități majore, care necesită un timp mai mare de execuție și resurse, executantul este 
informat prin scrisoarea de notificare trimisă de către reprezentanții achizitorului, activitatea 
reluându-se numai după ce executantul a notificat în scris achizitorul şi obligatoriu a solicitat, la o 
dată stabilită împreună, prezenţa în teren a reprezentanţilor achizitorului pentru constatarea modului 
în care măsurile au fost remediate. Reprezentanţii achizitorului după efectuarea vizitei în teren pot 
dispune sau nu reluarea activităţii; 
6. identificarea în mod repetat a unor situații de neexecutare, executare necorespunzătoare sau cu 
întârziere a obligațiilor în materie de securitate şi sănătate în muncă/situaţii de urgenţă şi protecţia 
mediului, dă dreptul achizitorului de a proceda la aplicarea măsurilor cu privire la nerespectarea 
clauzelor contractuale; 
7. pe durata opririi/sistării lucrărilor, executantul are obligaţia să asigure securitatea şantierului, în 
situaţia producerii unor evenimente, răspunderea este exclusiv a executantului; 
8. achizitorul are dreptul de a verifica prin audituri şi controale, prin vizite la sediul executantului şi 
vizite în şantier, modul de executare a lucrărilor şi de respectare a cerinţelor de SSM/SU/PM pentru 
a stabili conformitatea cu cerinţele legale. 
 
VII. REPREZENTANŢII SSM/SU/PM 
Cele două părţi urmăresc aplicarea prevederilor prezentei Convenţii şi se informează reciproc prin 
reprezentanţii numiţi ca responsabili SSM/SU/PM pentru perioada de derulare a contractului: 
- din partea achizitorului: ________________________ 
- din partea executantului: ___________________________ 
  
VIII. ALTE CLAUZE: 
1. dacă executantul încheie contracte cu subcontractanţi, atunci acestea se încheie în aceleaşi 
condiţii în care s-a semnat prezenta convenție şi anexele la acesta cu achizitorul; 
2. dacă executantul nu respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor documentelor care au 
stat la baza încheierii contractului (caiet de sarcini, contract, anexe la contract etc.), lucrarea va putea 
fi oprită/sistată de către reprezentanţii achizitorului. Lista neexhauastivă pentru care se pot 
opri/sista activităţile este prezentată în anexă la prezenta convenție. 
3. clauzele prevazute în prezenta convenţie nu sunt limitative, executanţii vor lua în considerare şi 
vor respecta toate măsurile ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă, protecţia 
mediului. 
Prezentul document este anexă la contractul nr. ………….. şi este valabil pe toată perioada de 
desfaşurare a contractului. 
 
Achizitor                                                Executant 
NOVA POWER & GAS S.R.L. 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     


