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ANEXA 17 
Protocol privind securitatea si sanatatea in munca 

 
Intre ENGIE Romania SA, in calitate de beneficiar si  .............., in calitate de executant lucrari,  in baza 
Legii nr. 319/2006, HG nr. 300/2006 si Codul Muncii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si 
in baza Regulamentului de Sanatate si Securitate al Grupului RG 09 „Sanatatea si Securitatea in Proiecte 
si Achizitii”, Regulamentului de Sanatate si Securitate al Grupului RG 02 „Sanatatea si Securitatea cu 
privire la subcontractare”, Regulamentului de Sanatate si Securitate al Grupului RG 05 „Sisteme de 
Permise de Lucru” si a prevederilor Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP), privind gestionarea fibrelor, 
s-a incheiat prezentul PROTOCOL, anexa la contractul  nr.  ………………….  , prin care se stabilesc 
urmatoarele: 
 
1. FAZA DE PREGATIRE 
1.1 Angajamente 
Beneficiarul: 

- Solicita stabilirea unui plan de prevenire general pentru toate partile implicate tinand cont in 
special de evaluarile riscurilor fiecarui executant si a riscurilor de interferenta 

- Furnizeaza in permanenta mijloacele necesare si de resortul sau pentru ca Regulile salvatoare sa 
poata fi respectate 

- Desemneaza un reprezentant in materie de securitate si sanatate 
Executantul: 

- Furnizeaza Benficiarului evaluarea riscurilor activitatii sale 
- Stabileste si comunica beneficiarului planul propriul de prevenire daca acest lucru este cerut de 

Beneficiar si/sau legislatia in vigoare 
- Prevede masurile de prevenire specifice pentru respectarea Regulilor salvatoare 
- Prevede resursele umane si materiale necesare pentru a se conforma cerintelor 
- Pune la dispozitie competentele, echipamentele si mijloacele prevazute in contract si in planul de 

prevenire, precum si elementele justificative corespunzatoare (abilitari, calificari, certificate, etc.) 
- Desemneaza un reprezentant in materie de securitate si sanatate 

1.2 Vizita prealabila 
Prealabil executarii prestatiei, partile, inclusiv sub-contractantii, realizeaza o inspectie comuna a locurilor 
de munca, a instalatiilor si a echipamentului, pentru a verifica in special ca toate mijloacele sunt puse in 
aplicare pentru ca Regulile salvatoare sa fie respectate si daca este necesar, pentru a actualiza 
evaluarea riscurilor si a completa planul de prevenire existent prin planul de prevenire a interferentelor 
 
2. FAZA DE EXECUTIE 
2.1. Angajamente 
Beneficiarul: 

- Informeaza Executantul, cu privire la toate regulile in domeniul sanatatii si securitatii aplicabile 
pentru santierul vizat de executarea serviciului 

- Solicita executantului amplasarea la vedere a unui panou prin care se aduce la cunostinta 
publicului amplasamentul lucrarii, natura lucrarii, numele obiectivului, termen de realizare, numar 
autorizatie etc.,  precum si delimitarea zonei  cu banda sau  panouri 

- Persoana responsabila pentru santierul Beneficiarului pe care este executat serviciul asigura, in 
coordonare cu Executantul, coordonarea politicii de sanatate si securitate   

- Furnizeaza in permanenta mijloacele necesare si de resortul sau pentru ca Regulile salvatoare sa 
poata fi respectate 

Executantul 
- Pune la dispozitie resursele umane si materiale prevazute in Contract si in Planul de prevenire a 

interferentelor, necesare pentru a se conforma cerintelor  
- Se angajeaza sa asigure si, eventual, sa determine asigurarea, de catre sub-contractanti si/sau 

furnizori, a conditiilor de munca ce respecta sanatatea si securitatea angajatilor sai si/sau a 
angajatilor sub-contractantilor si/sau furnizorilor sai, precum si a tertilor.  

- Atunci cand prestatia este executata integral sau partial in spatiile Beneficiarului, Executantul se 
angajeaza ca angajatii sau sau personalul oricarei alte entitati care ii este subordonata sa 
respecte reglementarile interne ale Beneficiarului in materie de sanatate, securitate si conduita la 
locul de munca.  

- Supravegheaza lucrarile realizate in cadrul prestarii serviciilor. Informeaza in permanenta 
Beneficiarul cu privire la implicarea oricarui nou subcontractant si mentine la zi o lista a 
intervenientilor aflati sub responsabilitatea sa.  
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- Se asigura zilnic de pertinenta evaluarii riscurilor si mijloacelor de prevenire asociate.   
- Se asigura ca orice noua persoana ce intervine, in calitate de subcontractor este informata cu 

privire la reglementarile aplicabile, instructiunile de securitate si in special Regulile salvatoare. 
- In cazul in care desfasoara activitati cu personal zilier va realiza informarea acestora asupra 

riscurilor la care sunt expusi la locul de munca, in perimetrul de munca al achizitorului, precum si 
asupra măsurilor de prevenire necesare privind evitarea producerii unor accidente de muncă, cu 
materialul cuprins in Tematica de instruire SSM  conform Anexa 28. 

- Sa delimiteze amplasamentul lucrării de executat si sa asigure semnalizarea locurilor de munca 
cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala, conform prevederilor 
legale, iar după caz, sa marcheze locurile de munca periculoase. 

- Se obliga sa nu utilizeze fibre care contin substante confirmate sau presupuse a fi cancerigene 
pentru om. Daca nu exista nicio alta solutie tehnica sau alta solutie realizabila din punct de 
vedere economic, utilizarea acestor materiale este permisa doar sub rezerva acordului prealabil 
al Beneficiarului. Fibrele care contin materiale confirmate sau presupuse a fi cancerigene pentru 
om sunt materialele sau produsele incadrate in categoria 1A sau categoria 1B conform 
Regulamentului CE nr. 1272/2008 (CLP) 

- Furnizeaza Beneficiarului elementele legate de orice accident si disfunctionalitate care poate 
aduce atingere securitatii si colaboreaza la analizele acestora.  

2.2. Plan de prevenire a riscurilor de interferenta 
Partile intocmesc in comun un Plan de prevenire a interferentelor scris care defineste in special masurile 
luate de fiecare societate pentru a preveni riscurile de interferente intre activitati, instalatii si echipamente, 
precum si masurile luate pentru a asigura respectarea Regulilor salvatoare. 
Pentru proiectele de constructie sau dezafectare, planul de prevenire a interferentelor completeaza planul 
de sanatate si securitate existent. 
2.3. Acces si reguli specifice pentru santierele Beneficiarului 

- Accesul la cladirile sau spatiile Beneficiarului care nu sunt deschise publicului este supus 
autorizarii de catre Beneficiar. In absenta dispozitiilor speciale de acces la cladiri sau spatii, 
aceasta autorizatie este acordata personalului Executantului in cadrul executarii Contractului.   

- In sectoarele de interventie ale Beneficiarului care fac obiectul unui regulament de santier, 
Beneficiarul precizeaza regulile de acces la sectorul de interventie.  

- Nici o autorizatie de acces acordata de catre beneficiar nu diminueaza cu nimic responsabilitatea 
Executantului in ceea ce priveste comportamentul personalului sau si personalului  sub-
contractantilor sai.   

2.4. Accidente si incidente semnificative 
- In caz de accident, incident semnificativ sau situatie periculoasa care poate afecta sanatatea 

si/sau securitatea persoanelor, Executantul va anunta fara intarziere Beneficiarul cu privire la 
aceasta  

- Imediat dupa producerea unui eveniment/accident, in timpul activitatii prestate, executantul are 
obligatia sa comunice achizitorului informatiile referitoare la evenimentul/accidentul produs, 
conform Anexa 18. 

- Executantul colaboreaza cu Beneficiarul pentru a analiza situatia si furnizeaza toate elementele 
legate de aceasta.  

- Beneficiarul si Executantul trebuie sa puna in aplicare masurile corective care se impun si care 
sunt de resortul lor in cel mai scurt timp. In special, se va proceda, daca este necesar, la 
revizuirea instructiunilor de securitate si a planului de prevenire a interferentelor in cauza. 

- In situatia producerii unui accident de munca se stabilesc, prin prezentul PROTOCOL urmatoarele 
clauze: 

 Accidentele de munca suferite de personalul executantului pe amplasamentul lucrarii 
contractate, datorate neasigurarii sau nerespectarii masurilor de securitate si sanatate in munca  
se inregistreaza de catre executant 

 Accidentele de munca suferite de personalul executantului in instalatiile si/sau locurile de 
munca apartinand beneficiarului, ca urmare a patrunderii in acestea fara atributii de serviciu, se 
inregistreaza de executant 

 Accidentele de munca suferite de personalul beneficiarului in amplasamentul lucrarii 
contractate de executant ca urmare a patrunderii personalului propriu, fara atributii de serviciu, se 
inregistreaza de beneficiar 

 Accidentele de munca de traseu (pe traseul normal si timpul normal de deplasare de la 
serviciu spre domiciliu si invers), precum si accidentele de munca de circulatie suferite de 
personalul executantului se inregistreaza de catre acesta conform prevederilor legale 
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 In functie de partea care s-a inregistrat cu accidentul (conform clauzelor stabilite mai sus), 
procedura de comunicare si cercetare prevazuta de legislatia in vigoare se va derula de partea in 
cauza 

 In cazul in care prestatorul subcontracteaza lucrari cu alte societati isi asuma 
responsabilitatea pentru semnarea si respectarea prevederilor prezentei conventii pentru toti 
subcontractorii; 

 Imediat dupa producerea unui eveniment/accident, in timpul activitatii prestate, prestatorul 
are obligatia sa comunice Beneficiarului informatiile referitoare la evenimentul produs, conform 
Anexa 18.  

 
2.5. Vizite inopinate ale Beneficiarului pe santierul de executare a serviciului 

- Beneficiarul poate, in orice moment, sa realizeze inspectii pe santierul unde este executat 
serviciul.  

- Pe baza constatarilor efectuate pe durata acestor vizite, Beneficiarul si Executantul revizuiesc 
evaluarea riscurilor si, daca este necesar, Planul de prevenire a interferentelor  

- Executantului ii poate fi solicitat sa ia fara intarziere masurile corective necesare pentru 
respectarea sanatatii si/sau securitatii persoanelor care intervin pe santierul de executare a 
serviciului.  

3. FAZA DE RECEPTIE 
In cazul sub-contractarii, Executantul receptioneaza lucrarile efectuate de proprii sub-contractanti. 
Ulterior, Beneficiarul realizeaza inspectia finala a tuturor lucrarilor in colaborare cu Executantul pentru a 
verifica conformitatea acestora in materie de sanatate si securitate. Acesta se asigura de actualizarea 
documentatiei de securitate (etichetare, semnalizare, planuri, scheme, etc.).  
 
4. FAZA DE EVALUARE 
La finalizarea serviciului, se va proceda in comun la evaluarea acestuia din punct de vedere a regulilor de 
sanatate si securitate si, in special, cu privire la Regulile salvatoare.  
Astfel, atat nerespectarile obligatiilor privind sanatatea si securitatea, constatate de-a lungul contractului, 
cat si bunele comportamente sau initiative luate pentru ameliorarea securitatii sunt analizate in comun de 
catre Beneficiar si Executant si alimenteaza procesul de evaluare a acestuia din urma. Criteriile de 
evaluare privesc in special: 

 Profesionalismul, 
 Respectarea instructiunilor si a regulamentelor,  
 Accidentele, incidentele si situatiile periculoase si analiza lor si actiunile corective puse in 

aplicare, 
 Bunele practici, 
 Sugestiile de imbunatatire, etc. 

 
 5. NERESPECTAREA OBLIGATIILOR DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 
Daca, pe durata executarii serviciului, Beneficiarul constata nerespectari ale obligatiilor privind sanatatea 
si securitatea si, in special, nerespectarea Regulilor salvatoare, Beneficiarul poate:  

- Daca este necesar, sa suspende imediat executarea lucrarilor care nu sunt conforme sau a 
activitatilor periculoase si sa informeze Executantul cu privire la neconformitatile  care au condus 
la aceasta suspendare;   

- Sa notifice in scris Executantului aceste nerespectari si, daca este cazul, decizia sa de 
suspendare a executarii lucrarilor care nu sunt conforme sau a activitatilor periculoase.  

In toate aceste cazuri :  
- Executantul informeaza Beneficiarul cu privire la actiunile corective care urmeaza a fi luate; 
- Beneficiarul ii notifica apoi termenele pe care le considera acceptabile pentru remedierea 

deficientelor notificate si pentru a-i permite reluarea executarii contractului, atunci cand aceasta a 
fost suspendata.  Depasirea termenelor care pot rezulta din suspendari conduc la aplicarea 
penalitatilor prevazute in contract;   

- In cazul in care Executantul nu pune in aplicare in termenele cerute actiunile corective prevazute 
mai sus si acceptate de catre Beneficiar, acesta din urma poate rezilia Contractul in conditiile 
prevazute.  

 
Achizitor, Executant, 
ENGIE Romania S.A.  
BUCURESTI 
 

 
DIRECTOR GENERAL, 
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DIRECTOR FINANCIAR, ACHIZITII SI AFACERI GENERALE, 
 
 
 
SEF SERVICIU ACHIZITII, 
 
 
 

 
 

 


