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ANEXA 

 

CONVENTIA NR._____ /________ 

PE LINIE DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, APARARE 

IMPOTRIVA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI 

 
CAP I. OBIECTUL SI SFERA DE APLICARE A CONVENTIEI 

 

   Prezenta conventie constituie documentul prin care se stabilesc obligatiile si responsabilitatile 

partilor, privind prevenirea, cercetarea si inregistrarea evenimentelor pe linie de Sanatate si Securitate in 

Munca, Aparare Impotriva Incendiilor si Protectia Mediului care s-ar putea produce pe teritoriul 

Societatii Uzina Mecanice Sadu S.A.  urmare a activitatii de ”Verificarea tehnică periodică a 

instalaţiilor de utilizare a gazelor natural aferente Societatii U.M.Sadu S.A., desfasurate de  lucratorii 

delegati ai firmei …………………………….., conform contract de prestari servicii nr. ……….………, 

incheiat in data de ………… intre Societatea U.M.Sadu S.A. si ……………………….. 

 

CAP. II. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI 

 

2.1. OBLIGATII COMUNE 

Fiecare parte este obligata sa asigure respectarea reglementarilor legale privind Sanatatea si 

Securitatea in Munca, Apararea Impotriva Incendiilor si Protectia Mediului, referitor la activitatea si 

personalul propriu, fara sa se poata transfera, in nici un fel, aceste responsabilitati catre cealalta parte 

contractanta. 

Partile  vor executa control, prin personal de specialitate, asupra modului de respectare si realizare a 

normelor de specialitate. Continuarea activitatii in conditii de securitate necorespunzatoare sau cu vicii 

ascunse (tehnice sau organizatorice) este interzisa. 

In cazul aparitiei unor noi factori de risc sau pericole, partile se vor aviza reciproc si operativ pentru 

stabilirea noilor masuri de securitate ce se impun. 

Societatea UM SADU S.A.  va efectua un instructaj introductiv general pe probleme specifice 

unităţii, întregului personal al executantului, la intrarea în unitate. Obligativitatea prezentării 

personalului respectiv la instructaj revine conducerii unităţii executantului. Acest instructaj nu scuteşte 

executantul de a efectua instructajul introductiv general la angajare, periodic, etc. pentru personalul 

propriu, conform reglementãrilor în vigoare. 

 

2.2 OBLIGATIILE Societatii UM SADU SA 

A. Sanatate si Securitate in Munca 

 Sa informeze pe agentul economic ce efectueaza lucrari pe teritoriul unitatii, despre existenta, in 

zona de activitate, a unor riscuri sau pericole si sa stabileasca masurile adecvate pentru 

contracararea acestora. 

 Sa stabileasca, si sa delimiteze caile de acces, de interventie si de evacuare pentru personalul 

celeilalte parti. 

 Sa puna la dispozitie dotarile si utilitatile necesare, spatiile de lucru si utilajele, daca acest lucru 

este prevazut in contract sau in oricare angajament scris. 

B. Aparare Impotriva Incendiilor 

 Sa execute control de specialitate asupra respectarii normelor, in spatiile folosite de catre 

reprezentantii unitatii care desfasoara activitati pe teritoriul Societatea Uzina Mecanica Sadu SA. 

 Sa stabileasca masuri pentru remedierea neregulilor constatate, mergand pana la sistarea 

activitatii subcontractantului. 
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C. Protectia Mediului 

 Sa efectueze control de specialitate asupra respectarii prevederilor legale si normelor, in zona de 

activitate a reprezentantilor unitatii prezente pe teritoriul U. M. Sadu. 

 Sa stabileasca masuri pentru remedierea neregulilor constate in activitatea executantului de 

lucrari, mergand pana la sistarea activitatii ascestuia. 

 

2.3. DREPTURILE SC UM SADU SA: 

 Sa exercite controlul respectarii reglementarilor de Sanatate si Securitate in Munca, Aparare 

Impotriva Incendiilor si Protectia Mediului la agentii economici prezenti pe teritoriul U.M. Sadu 

in calitate de executanti de lucrari, si sa interzica desfasurarea activitatii, daca nu se respecta 

aceste reglementari. 

 In cazul unui pericol iminent, sa ia de indata masuri de intrerupere a activitatii, sa dispuna 

evacuarea personalului aflat in pericol si masuri imediate de inlaturare a pericolului. 

 In cazul efectuarii unor lucrari cu caracter special pentru care nu exista prevederi normative de 

Sanatate si Securitate in Munca, Aparare Impotriva Incendiilor si Protectia Mediului, sau acolo 

unde actioneaza cumulativ mai multi factori de risc, se vor stabili si realiza masuri concrete, de 

contracarare a efectelor acestora, de catre ambele parti. 

 

2.4. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI DE LUCRARI 

       Sa utilizeze spatiul, terenul, instalatiile si utilajele puse la dispozitie, numai pentru activitati 

economice pentru care este autorizat din punct de vedere al Sanatatii si Securitatii in Munca, Apararii 

Impotriva Incendiilor si Protectiei Mediului, conform prevederilor legale si a clauzelor contractuale sau 

angajamentelor scrise asumate. 

 Sa stabileasca conducatorii locurilor de munca si masurile tehnice necesare a se realiza de catre 

acestia inaintea inceperii, in timpul lucrului, cat si dupa terminarea programului de lucru, in vederea 

prevenirii evenimentelor de munca, pe linie PSI si Mediu. 

 Sa nominalizeze salariatii desemnati a reprezenta unitatea in relatiile de Sanatate si Securitate in 

Munca si PSI, cu precizarea limitelor de competenta pana la care sunt abilitati, pentru rezolvarea 

problemelor operative. 

a) Sa instruiasca personalul propriu privind: prevederile legislatiei de Sanatate si Securitate 

in Munca, Aparare Impotriva Incendiilor si Protectia Mediului, pe care trebuie sa le 

respecte, corespunzator activitatii ce urmeaza a fi executata, pe baza documentatiei 

procurata prin grija sa. 

b) Sa nu intervina, sa nu modifice si sa nu influenteze sub nici o forma procesele de munca, 

cladirile, utilajele sau instalatiile  UM SADU, fara incuviintarea scrisa a acestuia. 

c) Sa-si autorizeze salariatii pentru lucrarile ce le executa. 

d) Sa nu blocheze caile de acces folosite de beneficiar, cu materiale, piese, utilaje, etc. 

e) Sa-si doteze personalul propriu cu echipamente de lucru si de protectie, precum si cu 

echipamente ce prezinta securitate in exploatare. 

f) Sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica, tehnologii recunoscute sau 

standarde de securitate a muncii, in vederea exploatarii ulterioare, fara pericole. 

 

CAP.III. INREGISTRAREA EVENIMENTELOR DIN DOMENIUL SANATATII si 

SIGURANTEI IN MUNCA, APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI MEDIU 

 

3.1. OBLIGATII COMUNE 

Raspunderea legala pentru consecintele producerii unor evenimente de munca, aparare impotriva 

incendiilor si de mediu revine persoanelor imputernicite sa realizeze masurile de securitate inainte, in 

timpul lucrului si dupa terminarea programului de lucru, fiecare in sfera lui de activitate.  

In cazul producerii unor evenimente pe linie de Sanatate si Securitate in Munca, Aparare Impotriva 

Incendiilor si de Mediu, ambele parti trebuie sa ia masuri: 
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 Sa acorde primul ajutor victimelor, sa mentina starea de fapt care a condus la producerea 

evenimentului, cu exceptia cazurilor cand este necesara salvarea personalului sau este pusa in 

pericol securitate altor persoane. 

 Sa avizeze organele de cercetare legale, cand accidentul are ca urmare invaliditate sau deces. 

 Sa se avizeze reciproc cand accidentul este soldat cu incapacitate temporara de munca, si sa faca 

cercetarea acestuia in comisii ale ambelor parti, cand victima se afla pe terenul Societatii UM 

SADU SA sau cand accidentul s-a produs cu mijloacele tehnice ale UM SADU. 

 Cercetarea primara se se faca prin reprezentanti locali, cu pastrarea si conservarea probelor 

privind starea de fapt, pentru a putea stabili cu certitudine modalitatea si persoanele ce se fac 

raspunzatoare de producerea acestuia. 

 

3.2. AVIZAREA EVENIMENTELOR DIN DOMENIUL SANATATII si SIGURANTEI IN 

MUNCA, APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI MEDIU 

Orice accident de munca produs in cadrul activitatii desfasurate, se va anunta imediat, prin orice 

mijloace, de catre conducatorul locului de munca, sau de catre orice alt salariat, directorului Societaea 

UM SADU SA. In cadrul avizarii se vor comunica: data, locul, ora si imprejurarile producerii 

accidentului, numarul de victime si urmarile suferite de acesta sau acestia, in cazul accidentelor 

colective. 

 

3.3. CERCETAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA, A INCENDIILOR SI A 

EVENIMENTELOR DE MEDIU 

Toate accidentele de munca, evenimente pe linie de aparare impotriva incendiilor si de mediu, 

vor fi cercetate in comisie constituita din reprezentantii partilor implicate, prin decizie comuna. Comisia 

de cercetare va stabili responsabilitatile partilor, in concordanta cu prevederile prezentei Conventii. 

 

3.4 INREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA, A INCENDIILOR SI 

EVENIMENTELOR DE MEDIU 

Accidentul de muncă suferit de o persoană a unitatii care desfasoara lucrari pe teritoriul 

Societatii UM SADU SA, aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, se înregistrează de către 

angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea 

accidentului.  

Accidentul suferit de catre un salariat al Societatii UM SADU S.A.  din cauza neindeplinirii 

obligatiilor referitoare la Sanatatea si Securitate in Munca sau PSI, se va inregistra de catre aceasta. 

In cazul efectuarii cercetarii evenimentului, comisia va stabili cauza si vinovatii pentru 

nerespectarea reglementarilor in vigoare, precum si partea contractanta in contul careia se va inregistra 

prejudiciul. 

 

CAP IV. DISPOZITII FINALE 

Conventia va fi modificata sau completata, dupa caz, prin Act Aditional la prezenta ori de cate 

ori partile semnatare considera necesar. 

 

Prezenta conventie, nu are caracter limitativ si isi produce efectele pe perioada de valabilitate a 

contractului nr. .............................................../procesului verbal ……………….. si a fost incheiata in 2 

exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

S. UM SADU SA                                             EXECUTANT, 

 

………………………..                                                                       ………………………     


