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ANEXA nr. 1 

La Acordul  cadru nr................... /.................................... 

 

CONVENȚIE 

privind 

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Prezenta anexă se încheie între: 

 

a) DISTRIGAZ VEST  S.A., cu sediul in Oradea, str. Anghel I. Saligny, nr. 8, cod poștal 410085, jud. Bihor, telefon 

0259-406.507, fax: 0259-406.508, e-mail: office@distrigazvest.ro, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 

J05/996/2001, având Cod Unic de Înregistrare RO 14370054, cont bancar nr. RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX, 

deschis la Banca  Transilvania Oradea,  reprezentată prin Dl. LAZĂR Mircea Florin – Director General, in calitate de 

Beneficiar,  

 

și 

b) ……………………………., cu sediul în …………., str. …….. nr…………, telefon ……………., e-mail 

……………………….., număr de înmatriculare ………………, cod fiscal ……………, reprezentata legal prin 

………………….., având calitatea de …………………………., în calitate de Executant,  

 

 

În temeiul prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, coroborat cu cele ale Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.1425/2006 cu completari, de comun acord se stabilesc următoarele clauze privind securitatea şi 

sănătatea în muncă: 

(Art.15. - (1) pct.30, Art.136. - (2) H.G. nr.1.425/2006), 

Care, având în vedere următoarele: 

(I) Legea Nr.319/2006- legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 

(II) HG nr.1425/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii 

în muncă nr.319/2006; 

(III) HG 955/2010- pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006; 

(IV) HG 1091/2006 - privind cerinţele de securitate şi sănătate pentru locul de muncă; 

(V) HG nr.300/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 

(VI) HG 1048/2006  - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

(VII) HG 971/2006- privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

(VIII) HG 1051/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care 

prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare; 

(IX) HG 1876/2005 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile 

generate de vibraţii; 

(X) HG 493/2006-privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile 

generate de zgomot ; 

(XI) Legea 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor; 

(XII) OMAI 163/ 2007- norma generală de apărare împotriva incendiilor; 

(XIII) Ordin nr. 712/2005- pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul şituaţiilor 

de urgenţă; 

(XIV) Legea 481/ 2004- legea protecţiei civile; 

(XVHG 547/2005- pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă; 

(XVI) OUG195-2005 privind protecţia mediului; 

(XVII) Legea apelor nr. 107/1996 modificata de Legea 310/ 2004; 
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(XVIII) H.G.nr.511/1994 privind adoptarea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării mediului de 

către societăţile comerciale din a căror activitate rezultă unele deşeuri poluante; 

(XIX) H.G. nr.254/1995, pentru modificarea H.G.127/1994 privind stabilirea şi sancţionarea unor Contravenţii la 

Normele pentru protecţia mediului înconjurător; 

(XX) Legea 211/2011-privind regimul deşeurilor ; 

Necesitatea realizării măsurilor tehnico-organizatorice necesare prevenirii unor accidente umane sau tehnice, 

incendiilor, exploziilor şi poluării mediului şi pentru stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor părţilor din punct de 

vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului la lucrările prevăzute în contractul 

nr. ……………….. încheiat între Beneficiar şi Executant. 

Au încheiat prezenta "CONVENŢIE", prin care au stabilit următoarele: 

1. Prevederile prezentei convenţii sunt valabile numai pe perioada executării lucrărilor care fac obiectul contractului 

de execuție lucrări nr. ………………………, respectiv începând cu data semnării contractului mai sus menţionat şi 

pana la data recepţionării pe baza de proces- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 

2. Prevederile prezentei convenţii nu sunt limitative şi stabilesc obligaţiile şi răspunderea pe linie de Securitatea 

Muncii şi situaţii de urgenţă conform legislaţiei în vigoare privind modul de înregistrare a unor eventuale accidente 

tehnice sau umane ce ar putea avea loc în timpul executării lucrărilor. Regulile şi criteriile de operare prevăzute în 

prezenta convenţie nu sunt destinate şi nu pot sa înlocuiască sau sa modifice obligaţiile Executantului în ceea ce 

priveşte respectarea legislaţiei romane de protecţia mediului, muncii, situaţiilor de urgenţă şi ele nu diminuează în nici 

un fel obligaţiile Executantului pentru respectarea deplină a legislaţiei române în vigoare. 

3. Prezenta convenţie face parte integrantă din contractul de execuție lucrări nr. …………………. încheiat între 

Beneficiar şi Executant astfel încât, Executantul se obligă să respecte măsurile de Securitatea Muncii şi Situaţiile de 

Urgenţă. 

 

CAPITOLUL I - OBLIGAŢIILE  BENEFICIARULUI 

 

Art.1 Beneficiarul are următoarele obligaţii: 

1. Să predea Executantului înainte de începerea lucrărilor, pe bază de proces verbal, amplasamentul lucrării şi după 

caz, planul de situaţie al amplasamentului, conţinând toate datele privind lucrările ascunse ce pot fi întâlnite sau în 

apropierea cărora se va trece (fundaţii, conducte, cabluri subterane, rezervoare subterane, etc.) rezultate din 

documentaţiile tehnice; 

2. Beneficiarul va avea dreptul, sa desfasoare audituri si inspectii in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu 

privire la locatia de lucru, spatiile, personalul, documentatia si masurile de securitate si sanatate in munca luate de 

Executant. 

3. Beneficiarul poate cere de la Executant certificate/declaratii de conformitate ale echipamentelor individuale de 

protectie. 

4. Să informeze înaintea începerii lucrărilor, conducerea Executantului despre activităţile pe care le va desfăşura în 

șantier, despre riscurile şi măsurile de prevenire din activităţile sale, precum şi despre consecinţele posibile ale neluării 

sau nerespectării măsurilor de Securitatea Muncii, Situaţii de Urgenţă şi Protecţie a Mediului şi pentru care 

Executantul este direct răspunzător atunci când se produc evenimente, ai căror autori sunt salariaţii săi.  

5. Să stabilească împreună cu Executantul programul de lucru, condiţiile de lucru în incinta şantierului sau fişa 

tehnologică a lucrării cu obligativitatea Executantului de a îndeplini cerinţele privind realizarea măsurilor de protecţia 

muncii prevăzute de Legea 319/2006; 

6. Să asigure conectarea sau deconectarea surselor sale de energie la cererea Executantului cu luarea tuturor măsurilor 

de Securitatea Muncii, Situaţiilor de Urgenţă şi Protecţiei Mediului. În cazul nerespectării acestor proceduri, 

Executantul este direct răspunzător de consecinţe; 

7. Să stabilească trasee de acces la lucrare, obligatorii pentru personalul sau utilajele Executantului; 

8. Lista locurilor de muncă cu pericol deosebit şi cu pericol iminent împreună cu măsurile de prevenire stabilite, se 

vor comunica Executantului, pentru care acesta să-şi ia toate măsurile de securitate proprii care se impun şi să-şi 

instruiască personalul angajat, odată cu începerea activităţii în perimetrele aparţinând Beneficiarului. 

9. Informează conducerea Executantului asupra obligaţivităţii instructajului personalului propriu al acestuia în legătură 

cu respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului (O.U.G.195/2005). 

10. Dacă se impune şi este cazul aduce la cunoştinţa Executantului asupra nerespectării normelor de Securitatea 

Muncii de către lucrătorii acestuia. 
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11. Informează conducerea Executantului asupra obligaţivităţii instructajului personalului propriu al acestuia în 

legătură cu respectarea dispoziţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor şi a responsabilităţilor ce le revin în 

situaţia culpabilităţii salariaţilor săi. 

12. Dacă se constată în scris ca angajaţii Executantului cât şi vizitatorii şi/sau colaboratorii acestuia, care au acces în 

şantier, nu utilizează echipamentul de Protecţie, Beneficiarul are dreptul sa notifice acest lucru Executantului şi să îi 

aplice sancţiuni raportate la gravitatea faptei comise. 

 

CAP. II - OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI 

 

Art.2 Executantul are următoarele obligaţii: 

1. Înainte de începerea lucrărilor, în funcţie de caracteristicile lucrării, va stabili un program de măsuri - eşalonat pe 

durata desfăşurării lucrărilor. Programul va cuprinde măsuri tehnico organizatorice, igienico sanitare de securitate şi 

sănătate în muncă, apărare contra incendiilor precum şi prevenirea poluării mediului, proprii celor patru elemente: 

executant, sarcina de muncă, mediul de muncă şi mijloacele de muncă caracteristice lucrării. 

2. Să asigure personal calificat şi instruit, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în funcţie de specificul şi natura 

lucrărilor de executat şi sa desemneze o persoana care va urmării respectarea prevederilor din programul propriu de 

securitate, sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. Executantul este obligat să comunice Beneficiarului identitatea 

persoanei indicate la prezentul pct. în termen de  3 zile de la data desemnării acesteia. Executantul va semnala abaterile 

şi va propune punerea în conformitate, sens în care este obligat să informeze Beneficiarul despre aceste aspecte în 

termen de 1 ora de la data semnalării abaterilor respectiv punerii în conformitate. 

3. Sa asigure informarea angajaţilor asupra riscurilor la care sunt expuşi la locul de muncă, în perimetrul de muncă al 

Beneficiarului precum şi asupra măsurilor de prevenire necesare privind evitarea producerii unor accidente de muncă, 

a unor incendii precum şi evitarea producerii poluării mediului; 

4. Sa verifice zilnic, la fata locului prin conducătorii lucrării sau prin persoane desemnate, modul în care sunt asigurate 

măsurile de securitatea muncii, de situaţii de urgenţă şi protecţia mediului, cunoscând faptul ca este direct răspunzător 

de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentei convenţii; 

5. Sa asigure toate condiţiile de muncă pentru evitarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, sa acorde mijloacele 

individuale şi colective de Protecţie şi, în funcţie de factorii de risc identificaţi, să asigure şi examinarea medicală la 

angajare şi periodică a personalului propriu. 

6. Să asigure şi să acorde echipamentul individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să urmărească purtarea şi 

folosirea corectă a acestuia de către personalul din subordine pe tot parcursul executării lucrărilor. Va verifica 

permanent starea echipamentelor tehnice (instalaţii, utilaje, scule şi dispozitive) utilizate, ce trebuie să fie 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

7. Să delimiteze amplasamentul lucrării de executat şi să asigure semnalizarea locurilor de muncă cu un nivel ridicat 

de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională, conform prevederilor legale, iar după caz, să marcheze locurile 

de muncă periculoase stabilite, cu informarea  imediata a Beneficiarului depre modul de îndeplinire a acestor obligații. 

8. Să interzică personalului propriu pătrunderea fără atribuţii de serviciu în instalaţiile sau locurile de muncă aflate în 

exploatarea Beneficiarului sau pe căi de acces şi de circulaţie care nu au fost nominalizate de către Beneficiar. 

9. Să nu utilizeze fără acceptul Beneficiarului instalaţiile şi utilajele acestuia (vane de apă, gaze, instalaţii electrice, 

etc.); 

10. Să interzică pătrunderea în zona sa de lucru cu mijloace de aprindere fără permis în acest sens, să 

interzică fumatul în alte locuri decat cele stabilite de Beneficiarul, să interzică lucru sub influenţa băuturilor alcoolice 

şi substanţelor halucinogene. 

11. Să solicite, după caz, Beneficiarului (șeful înstalației unde se va lucra cu foc) eliberarea permisului de lucru cu 

foc, cu nominalizarea persoanelor autorizate, a perimetrului sau zonei de execuţie a sudurii şi a măsurilor de situaţii 

de urgenţă ce se impun a fi luate; 

12. Să asigure personal autorizat, conform legislaţiei în vigoare, pentru executarea lucrărilor care impun acest lucru; 

13. Să-şi instruiască personalul propriu asupra interdicţiilor legale privind poluarea mediului, a deversărilor poluante 

şi altor activităţi prevăzute de legea mediului fiind direct răspunzător de faptele sancţionate contravenţional sau penal 

de lege; răspunde de instruirea personalului angajat pe linie de securitatea, sănătatea muncii şi situaţiilor de urgenţă 

conform legislaţiei în vigoare, specifice sectorului de activitate. Exeuctantul va detine Instructiuni Proprii si Plan de 

Sanatate si securitate in Munca precum si Evaluarea riscurilor. 
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14. Să instruiască şi să verifice personalul propriu despre însuşirea Instrucţiunilor proprii de securitatea şi sănătatea 

muncii, de prevenire şi apărare împotriva incendiilor şi asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate înainte de 

începerea execuţiei şi pe fiecare etapă a lucrărilor; sa efectueze prin personal propriu instruirea personalului nou 

încadrat şi periodic pe parcursul desfăşurării lucrării, conform legilor în vigoare; examenul medical la angajare, 

controlul medical periodic pentru personalul Executantului se va organiza şi va fi pe costul Executantului în funcţie 

de factorii de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională specifici locului de muncă. Executantul va garanta că 

personalul în curs de instruire nu va lucra nesupravegheat în locațiile de lucru ale Beneficiarului. 

15. La apariţia unor situaţii deosebite (degajări nocive de substanţe toxice, inflamabile) Executantul şi Beneficiarul 

sunt obligaţi să se informeze reciproc în cel mai scurt timp (respectiv sa fie înştiinţaţi reprezentanţii acestora şi tot 

personalul aflat în zonă) pentru înlăturarea cauzelor care au condus la aceasta situaţie şi a lua în comun măsurile 

necesare pentru preîntâmpinarea unora de natura celor care fac obiectul prezentei convenţii. În ceea ce privește 

apararea împotriva incendiilor EXECUTANTUL va întocmi pentru fiecare locație în parte, planurile de intervenție și 

evacuare în caz de incendiu și va stabili condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment; 

16. Pe durata executării lucrărilor va asigura curăţenia şi deblocarea căilor de acces şi circulaţie şi a locurilor de muncă 

prin înlăturarea, colectarea şi traportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie. 

17. Să analizeze documentaţia de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii şi, daca este cazul, sa facă 

obiecţiuni în termen de  3 zile calendaristice de la semnarea contractului, solicitând în scris modificările necesare 

conform legii. În caz contrar, în lipsa oricăror obiecțiuni din partea Executantului, se consideră că Executantul a 

achiesat la documentația  de execuție din punct de vedere SSM. 

18. Să interzică şi să aducă la cunoştinţa personalului său și a lucrătorilor care execută lucrări pe șantier să nu efectueze 

intervenţii sau manevre în instalaţiile Beneficiarului şi să nu recurgă la improvizaţii în instalaţii. 

19. Va lua permanent măsuri pentru respectarea legislaţiei în securitatea şi sănătatea muncii, apărare şi prevenire a 

incendiilor, prevenirea poluării mediului, a ordinei şi disciplinei, va sesiza deficientele care nu concordă cu prezenta 

convenţie şi legislaţia în vigoare. 

20. Desemnează prin decizie persoana desemnată în şantier pentru respectarea legislaţiei de securitatea şi sănătatea 

muncii de către angajaţii săi şi o comunică Beneficiarului. 

21. Are obligaţia de a pune la dispoziţia Beneficiarului, la cerere, fișele individuale de securitatea muncii, de situaţii 

de urgenţă şi Fisele de aptitudini ale lucrătorilor săi . 

22. Supravegherea lucrărilor privind păstrarea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă . 

23. Să respecte tehnologia de execuţie şi programul de derulare (eşalonare) al lucrărilor conform cerinţelor tehnologice 

de lucru în condiţii de suprapunere în spaţiu şi timp cu mai mulţi Antreprenori şi/sau Subantreprenori de specialitate. 

24. Să realizeze şi să respecte obligatoriu toate măsurile de Protecţie, conform legislaţiei în vigoare. 

25. Să respecte fișele şi instrucţiunile tehnologice de montaj ale tuturor utilajelor, instalaţiilor, dispozitivelor cu care 

lucrează. 

26. Să respecte întru totul proiectele sau instrucţiunile de montaj ale schelelor, sistemelor de cofraj, ale popilor de 

susţinere ale cofrajelor şi a celorlalte componente. 

27. Să asigure materialele necesare în conformitate cu legislația specifică în domeniu, în vederea executării în condiții 

de siguranță a lucrărilor obiect al contractului de execuție. 

28. Să dețină personal propriu pe șantier care are pregătire specifică în acordarea primului ajutor. 

29. Executantul trebuie să respecte prevederile HG 300/2006 privind șantierele temporare și mobile. În acest sens, 

Executantul va pune la dispoziția Coordonatorului SSM desemnat de către Beneficiar Planul propriu de securitate și 

sănătate pentru a fi integrat în cadrul Planului de securitate și sănătate al șantierului întocmit de către 

Proiectant/Coordonatorul SSM desemnat de către Beneficiar. 

30. Executantul va respecta prevederile OUG 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi 

extreme, pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. 

31. Executantul va asigura facilitarea traficului pietonal sau auto în zona de acces în blocuri, case de locuit, magazine, 

garaje, etc. prin adaugarea de podețe în construcție solidă și prevăzute cu sistem de semnalizare peste șanturile sau 

gropile săpate, până la aducerea la cotă a terenului. Trecerea mașinilor și utilajelor peste podurile și podețele prezente 

pe toată lungimea șantierului va fi permisă numai după ce Executantul lucrării a verificat capacitatea portantă a 

acestora. 

32. Înainte de începerea săpăturilor, Executantul se va informa cu privire la existența instalațiilor subterane ascunse, 

pentru luarea măsurilor de protejare a acestora cât și a săpătorilor. La săparea manuală a șanțurilor și/sau a gropilor de 

poziție, se vor folosi unelte de spart aflate în condiții optime de utilizare. În cazul lucrărilor care se execută în șanțuri 



 

5 

                     
 
 

 

DISTRIGAZ VEST S.A. – ORADEA 
Str. Anghel I. Saligny,  Nr. 8, Oradea, jud. Bihor 
Tel: 0259-406507 / Fax: 0259-406508 
E-mail: office@distrigazvest.ro 
 http://www.distrigazvest.ro 

 

Reg. Com. Nr. J05/996/2001 
C.I.F. – RO 14370054 

Capital social: 51.459.219 lei 

Banca: Transilvania-Filiala Oradea 
Cont: RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX 

 

ce au o adâncime mai mare de 1,5 m sau când se lucrează sub nivelul apei, malurile șanțurilor trebuie asigurate 

împotriva surpării cu cadre orizontale și dulapi verticali. Demontarea acestora se va face de jos în sus și numai la 

terminarea lucrărilor. 

33. Executantul va asigura delimitarea (îngrădirea) zonei de lucru (cu bandă avertizoare montată vizibil), marcarea, 

semnalizarea și avertizarea acesteia cu indicatoare de securitate adecvate (panouri cu indicatoare de circulație, 

indicatoare de lucru și bariere), precum și semnalizare vizuală (pe timp de noapte) ori de câte ori situația o impune, 

conform prevederilor legale în vigoare privind semnalizarea lucrărilor. La lucrările executate în zonele cu circulație 

pietonală și rutieră Executantul va lua măsuri sporite pentru creșterea siguranței atât a circulației cât și a personalului 

de execuție și civil prin atenționarea circulației cu placarde și panouri avertizoare: șantier în lucru, drum îngust, drum 

denivelat, reduceți viteza de circulație, utilizați echipamentul de protecție. 

34. Situațiile neprevăzute sau stările ce reprezintă pericol în desfășurarea activităților la locurile de muncă ale 

Executantului vor fi aduse la cunoștința Beneficiarului, ce va dispune rezolvarea acestora (exemplu: infiltrări de gaze, 

spargeri de conducte etc.). 

 

CAP. III. CERINȚE DE MEDIU 

 

Art.3 Executantul este obligat să respecte cerințele legale privind: 

1. Poluarea aerului 

În vederea reducerii la minim a impactului asupra mediului, executantul este obligat să respecte următoarele: 

 - utilajele din dotare și mijloacele auto de pe șantier vor corespunde din punct de vedere tehnic și normelor de protecția 

mediului, respectiv legislației în vigoare privind poluarea aerului; 

- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru transportul de materiale sau deșeuri ce pot produce emisii de 

praf; 

- alte aspecte care pot genera poluarea aerului. 

 

2. Poluarea apelor 

Pentru asigurarea protecției solului și apelor subterane, executantul este obligat să respecte următoarele: 

- punctele de lucru din șantier vor fi prevăzute cu toalete ecologice; 

- nu vor fi depozitate materii prime, materiale și deșeuri pe canalele de scurgeri / drenaje din vecinătate; 

- reparația utilajelor și a mijloacelor de transport se va realiza în unități specializate; 

- nu se vor descărca ape uzate sau deșeuri în apele de suprafață; 

- nu se vor crea depozite de carburanți în cadrul organizărilor de șantier; 

- utilajele și echipamentele din dotare vor corespunde din punct de vedere tehnic – nu se admite prezența utilajelor și 

echipamentelor la care scurgerile de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic sunt evidente; 

- schimbul de ulei se va  executa în loc special amenajat; 

- pentru toate substanțele toxice periculoase se vor amenaja locuri speciale de depozitare însoțite de fișele tehnice de 

securitate;  

- alimentarea utilajelor și mașinilor vor fi făcute în locuri special amenajate cum ar fi: platforma de beton unde este      

aproape imposibilă punerea în pericol a poluării solului sau apei subterane. 

- alte cerinte impuse de legislația în vigoare pentru protecția apelor; 

 

3. Poluarea solului  

Executantul este obligat să respecte următoarele: 

- spațiul afectat prin săpături va fi adus la starea inițială la finalizarea lucrării cu respectarea termenelor și prevederilor 

din avizele de execuție; 

- utilajele și echipamentele din dotare vor corespunde din punct de vedere tehnic – nu se admite prezența utilajelor și 

echipamentelor la care scurgerile de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic sunt evidente; 

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta selectiv conform legislației în vigoare, apoi vor fi predate 

agenților specializați,  nu se vor  realiza depozite exterioare. La finalul lucrărilor terenul va fi curățat și eliberat; 

- alte cerințe impuse prin avizele de execuție și de legislația în vigoare. 

 

 

4. Zgomote și vibrații 
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În timpul execuției lucrărilor executantul este obligat să respecte următoarele: 

- utilajele din dotare și mijloacele auto vor corespunde normelor de protecția mediului și legislației în vigoare privind 

emisia de zgomot. 

- să evite impactul metalului pe metal; 

- să atenueze zgomotul prin folosirea de materiale izolante acustice și fonoabsorbante sau izolarea componentelor care 

vibrează; 

- alte cerințe privind legislația în vigoare la zgomote și vibrații. 

 

5. Managementul Deșeurilor 

Executantul este obligat să: 

- nominalizeze o persoană din rândul angajaților executantului care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor 

legale privind protecția mediului, respectiv gestiunea deșeurilor; 

- implementeze un sistem de colectare selectivă a deșeurilor conform legislației în vigoare;  

- să întocmească și să păstreze evidența tipurilor și cantităților de deșeuri generate / predate pe amplasamente;  

- predea deșeurile generate către agenți specializați în baza unui contract;  

- alte cerințe impuse de legislația în vigoare. 

  Deșeurile inerte și deșeurile periculoase rezultate din lucrare (moloz, beton, asfalt, ambalaje periculoase, etc.)  

vor fi eliminate de executant pe cheltuiala sa la firme autorizate de Agenția de protecția mediului, pe bază de 

documente (accept de depozitare, tipul deșeului / cantitatea / suma plătită pentru eliminare / societatea care efectuează 

eliminarea / locul depozitării finale, actele de predare a acestor deșeuri, etc.) care vor fi prezentate beneficiarului până 

cel târziu la recepția lucrării. 

  Colectarea, depozitarea temporară a deșeurilor din lucrare, pe amplasamentul  lucrării și transportul în 

vederea predării  se va face respectând legislația în vigoare. La terminarea lucrărilor executantul lucrărilor va preda 

responsabilului de lucrare (RTE) evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 (actualizată) pentru toate 

deșeurile rezultate, însotită de actele de predare a acestora. Pentru transportul deșeurilor executantul va respecta 

prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase, prin completarea “formularului 

de expediție / transport pentru deșeuri periculoase / nepericuloase” înainte de preluare și returnarea unui exemplar 

original responsabilului de lucrare (RTE).  

 Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică sau sunt pe traseul 

șantierului și de a preveni distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va alege, va folosi  vehiculele și 

va limita  repartizarea încărcăturii astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor sau podurilor 

respective. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale unui drum sau pod  care se află pe traseul șantierului 

datorită transportului de materiale, echipamente, etc., executantul va remedia pe cheltuiala proprie deteriorările 

produse. 

 

CAP.III DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.4  Înregistrarea  accidentelor de muncă, ce ar putea avea loc, părţile convin următoarele : 

a) accidentele de muncă suferite de personalul Executantului sau de lucrătorii aflați pe șantier sub supravegherea 

Executantului pe amplasamentul lucrării contractate, datorate neasigurării sau nerespectării măsurilor de Securitatea 

Muncii şi situaţii de urgenţă, se înregistrează de către Executant; 

b) accidentele de muncă suferite de personalul Executantului sau de lucrătorii aflați pe șantier sub supravegherea 

Executantului în instalaţiile şi/sau locurile de muncă, aparţinând Beneficiarului, ca urmare a pătrunderii în acestea fără 

atribuţii de serviciu, în pauzele regulamentare în spații special amenajate sau în afară amplasamentului Şantierului 

rezultate din vina propriilor lucrători, se înregistrează de Executant; 

c) accidentele de muncă de traseu (pe traseul normal şi în timpul normal de deplaşare de la serviciu către domiciliu şi 

invers), precum şi accidentele de muncă de circulaţie suferite de personalul Executantului se înregistrează de către 

acesta conform prevederilor legale; 

d) accidentele produse asupra personalului Executantului datorită neluării măsurilor tehnico-organizatorice şi 

igienico-sanitare de către personalul Executantului se înregistrează şi se raportează ca accident de muncă al 

Executantului; 

e) Anunțarea evenimentelor:În cazul producerii unor evenimente (accidente umane, tehnice, incendii, explozii, etc) 

părţile au obligaţia să anunţe organele abilitate prin lege precum:Inspectoratul Teritorial de Muncă, Brigada de 
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pompieri, Poliția, Parchet, etc şi să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat în urma 

evenimentului, cu excepţia cazurilor când menţinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune în pericol viata 

muncitorilor. 

f) În cazul producerii unor evenimente se intervine în comun pentru acordarea primului ajutor şi expedierea 

victimei/lor la spital pentru intervenţie. În cazul producerii unui început de incendiu se va interveni prompt cu mijloace 

de primă intervenţie din dotare, evacuarea bunurilor, a persoanelor inclusiv acordarea primului ajutor după caz ; 

g) În cazul unor situaţii neprevăzute în prezenta convenţie, înregistrarea accidentului se va stabili de către Inspectoratul 

de Stat pentru Protecţia Muncii Teritorial conform Legii nr.319/2006 şi HG 1425/ 2006. 

Art.5 Pe durata executării lucrărilor, personalul de execuţie al Executantului are, dar nu limitativ, următoarele 

obligaţii: 

a) Să se prezinte la program odihnit şi în deplină capacitate de muncă; 

b) Să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit; 

c) Să utilizeze corect echipamentele, sculele şi uneltele încredinţate pentru realizarea sarcinilor de muncă; 

d)Să utilizeze corect echipamentul individual de Protecţie din dotare pe durata expunerii factorilor de risc de 

accidentare; 

e) Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare persoana proprie cât şi celelalte 

persoane participante la procesul de muncă; 

f) Să aducă la cunoştinţa coordonatorului de lucrare sau șefului de formaţie orice defecţiune tehnică sau altă situaţie 

care poate constitui un pericol de accident de muncă; 

g) Să respecte programul şi disciplina tehnologică impusă de coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în 

muncă şi dispoziţiile şefilor ierarhici; 

h) Să păstreze ordinea şi curăţenia în zona de lucru; 

i) Să nu consume băuturi alcoolice şi / sau substanţe halucinogene; 

j) Să aibă avizul medical « apt pentru lucru la înălţime »; 

k) Este obligatorie purtarea echipamentului individual de Protecţie specific lucrului la înălţime pe toată durata lucrului; 

l) Sculele, uneltele, alte accesorii de lucru se transportă şi se păstrează în lădiţe sau în buzunarele aplicate salopetelor; 

m)La înălţime, se lucrează în echipa de minim două persoane pentru a se asigură supravegherea permanentă şi 

intervenţia operativă în caz de necesitate; 

n) Pentru ridicarea şi coborârea materialelor grele şi voluminoase, cu instalaţii sau utilaje de ridicat, legarea şi 

manipularea sarcinilor va fi asigurată numai de personal instruit şi autorizat intern « legator de sarcina »; 

o) În funcţie de necesităţi, pentru executarea lucrărilor cu foc deschis, este obligatorie elaborarea permisului de lucru 

cu foc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

p) Are obligaţia de a informa Beneficiarul înainte de aducere în amplasament, a oricăror echipamente, materiale, 

substanţe chimice ce pot fi caracterizate ca periculoase. Acestea sunt inventariate şi listate, iar un exemplar al acestui 

document este transmis şi Beneficiarului; 

q) În cazul în care se utilizează substanţe chimice ce întră în categorii de periculozitate menţionate de legislaţia de 

profil, atunci ele trebuie sa fie însoţite de fișele tehnice de securitate, iar un exemplar va fi predat Beneficiarului; 

r) În caz de emisii/evacuare ale substanţelor periculoase are obligaţia de a anunţa imediat Beneficiarul şi să ia măsurile 

necesare pentru reducerea efectelor acestor scurgeri. În caz contrar Beneficiarul nu își asumă răspunderea pentru 

prejudiciul cauzat de actele/faptele/omisiunile Executantului; 

s) Îşi asumă răspunderea şi responsabilitatea asupra tuturor deşeurilor rezultate din activităţile proprii, inclusiv asupra 

acelor rezultate prin utilizarea a diverse materiale aduse în amplasament în scopul delurării activităţii. Se obligă să 

respecte legislaţia în domeniul mediului în ceea ce priveşte transportul şi eliminarea deşeurilor rezultate în urma 

desfăşurării activităţilor proprii; 

3. În situaţia unor lucrări speciale se pot încheia acte adiţionale, la prezenta convenţie, în care vor fi menţionate alte 

obligaţii şi responsabilităţi reciproce privind Securitatea Muncii, situaţii de urgenţă şi mediu, dar numai în cadrul 

lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract; 

Art.6 Executantul va despăgubi, va apăra şi va degreva Beneficiarul, angajaţii, consilierii şi agenţii acestuia din urmă 

şi/sau orice terţă persoană, de toate costurile şi alte obligaţii determinate de nerespectarea de către Executant, în 

legătură cu prezenta convenţie,a Legii Române.Executantul va purta întreaga răspundere pentru orice prejudicii 

survenite ca urmare a operaţiunilor sale şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea unor asemenea prejudicii; 

Art.7 Executantul se obligă prin prezenta convenţie să se asigure că toţi salariaţii săi:  

       (i)    sunt angajaţi în conformitate deplină cu cerinţele legale; 
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(ii)   sunt instruiţi în mod corespunzător cu privire la reglementările privind Securitatea Muncii; 

(iii)  vor fi instruiţi în mod constant cu privire la aspectele de Securitatea Muncii, în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile şi cu prezenta convenţie; 

       (iv)  întrunesc cerinţele legale privind calificarea şi autorizarea pentru efectuarea lucrărilor. În cazul în care nu 

respectă aceste obligaţii, Executantul va fi pe deplin responsabil faţă de Beneficiar pentru toate prejudiciile suferite 

de acesta din urmă ca urmare a nerespectării obligaţiilor respective. 

Art.8 Beneficiarul nu va fi putea fi ţinut răspunzător pentru prejudiciile/daunele de orice natura provocate de către 

Executant sau de lucratorii aflati pe santier. În cazul în care Beneficiarul şi/sau orice terţă persoană suferă prejudicii 

ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a Executantului sau/şi a angajaţilor acestuia sau a lucrătorilor aflați pe șantier, 

Executantul va fi obligat să suporte toate sumele ce vor fi datorate în legătură cu aceste prejudicii. 

Art.9 Executantul va prelucra prezenta convenție subcontractorilor (în cazul în care aceștia există). Alte măsuri pe 

linie de securitate și sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor pentru unele activități desfășurate în paralel și 

apărute ulterior prezentei convenții vor fi cuprinse într-un proces - verbal încheiat între ambele părți, care va face parte 

integrantă din prezenta convenție. 

Art.10 Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza prezenta anexă la contract privind măsurile de 

securitate și sănătate în muncă, conform normelor legale în vigoare, cu obligația de a notifica Executantul cu privire 

la modificările efectuate. De la data transmiterii notificării cu confirmare de transmitere (fax, e-mail, scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire sau remitere personală pe bază de semnătură) modificările operează de drept. 

În cazul în care un articol din anexă este inaplicabil prezentului contract celelalte articole rămân valabile. 

 

Prevederile prezentei convenţii se aplică şi în legătură cu eventualele fapte sancţionate de legislaţia în domeniu 

prevăzute de O.U.G.195/2005 (cu modificările şi completările ulterioare) privind protecţia mediului şi Ord.712, Legea 

307/2006 şi 786/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă atunci când se constată că faptele 

contravenţionale sunt săvârşite de personalul Beneficiarului sau Executantului. 

Prezenta "CONVENŢIE" face parte integrantă din contractul nr. .............................. şi se supune procedurii de 

soluţionare a litigiilor, prevăzută de legislaţia română, încetează de drept odată cu denunțarea unilaterală a 

contractului, rezilierea sau încetarea acestuia. 

 

 

 

BENEFICIAR        EXECUTANT 

DISTRIGAZ VEST SA                                      .................................... 

Numele şi prenumele: Lazăr Mircea - Florin        Numele şi prenumele: ……………… 

Funcţia: Director General                                     Funcţia: ……………………………… 

Semnătura: ...........................                              Semnătura: ......................................   

 


