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CONVENŢIE
CADRU GENERAL

privind securitatea si sănătatea în muncă, situatiile de urgenta
si protecţia mediului

Întocmita in conformitate cu prevederile art,7 alin (5), art.20 alin (3) si art.26-32 din Legea
nr.319/2006, Cap. VI - "Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor",
sectiunea 1 art. 108, alin. (2), sectiunea a 2-a, art. 116 alin (6), sectiunea a 3-a, art. 136, alin.
(1) si sectiunea a 11-a art. 175 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006
aprobate prin HG nr.1425/2006, art.19 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor, Ordinului M.A.1. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare
impotriva incendiilor, OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului si Legea apelor nr.107/1996,
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Cap. 1 Părţile conventiei

Prezenta convenţie de securitate si sănătate in munca, apărare împotriva incendiilor si protecţia
mediului este anexa la Contractul/Comanda Externa încheiate intre:

• CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, cod poştal
100559, Prahova, telefon 0244 401360, fax 0244516451, înmatriculată în Registrul Comerţului
cu nr. J 29/6/1991, cod de înregistrare fiscala R01350020, prin reprezentanţii săi autorizaţi
(împuterniciţi), numită în continuare BENEFICIAR;

şi in calitate de PRESTATOR

Cap. 2 Obiectul conventiei

Prezenta conventie stabileste conditiile generale de Securitate si Sanatate in Munca/SSM,
Situatii de Urgenta/SU si Protectia MediuluilPM pentru lucrarile care fac obiectul contractului/
comenzii in vederea asigurarii securitatii si sanatatii salariatilor celor doua parti semnatare ale
contractului/comenzii, a cunoasterii riscurilor profesionale, luand in considerare natura
activitatilor desfasurate, in scopul prevenirii situatiilor care ar putea crea un pericol grav şi
iminent de producere a accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale,
incendiilor/inceputurilor de incendiu, incidentelor de mediu si poluarii accidentale sau a
evenimentelor ce pot genera situatii similare sau asociate.

Cap. 3 Durata conventiei

Prevederile stipulate in prezenta conventie se aplica pe intreaga perioada de valabilitate
a contractuluilcomenzii.
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Cap. 4 Obligatii si raspunderi

4.1. Obligatiile si raspunderile prestatorului

a. Sa solicite beneficiarului, înainte de începerea lucrărilor, predarea amplasamentului
lucrării, stabilirea drumurilor de acces si emiterea permiselor de lucru prevăzute de
legislaţia de securitate a muncii si de apărare împotriva incendiilor in vigoare, de la caz la
caz. Preluarea/predarea amplasamentului lucrarii se va face numai pe baza de proces
verbal, precum si indicarea locului de depozitare a deseurilor proprii.

b. Sa realizeze masurile de prevenire a incendiilor, explozii lor, care cad in sarcina sa si sa
nu inceapa executarea lucrarilor respective decat dupa primirea permisului de lucru din
partea beneficiarului.

c. Sa asigure instruirea salariaţilor proprii, care participa la realizarea lucrarilor contractate,
privind riscurile specifice si masurile de prevenire a accidentelor de munca, poluarilor
mediului inconjurator, incendiilor sau altor incidente periculoase specifice lucrărilor care
vor fi executate.

d. La instructajele zilnice efectuate înainte de începerea lucrărilor vor fi menţionate lucrările
ce se vor executa in ziua respectiva, iar acestea vor fi aduse la cunoştinţa
reprezentantului beneficiarului desemnat in acest sens.

e. Sa asigure instruirea angajaţilor in domeniul situatiilor de urgenta, la lucrările efectuate in
locuri izolate si/sau cu pericol deosebit, daca prin programul comun nu s-a stabilit altfel.

f. Sa execute la echipamentele beneficiarului numai acele operaţii solicitate prin comanda
de lucru emisa de reprezentanţii autorizaţi ai beneficiarului, cu respectarea condiţiilor
stipulate in contractul economic.

g. Sa asigure executarea tuturor operaţiilor prevăzute in contract cu personal
calificat/atestat/verificat conform prevederilor legale in domeniul securităţii muncii si
situatiilor de urgenta, in funcţie de specificul si natura lucrărilor si sa utilizeze numai scule
si echipamente omologate, verificate conform normelor in vigoare, adecvate lucrărilor
care trebuiesc executate, condiţiilor si mediului de lucru.

h. Sa asigure salariaţilor proprii mijloacele individuale de protecţie menţionate in normativul
intern de acordare a echipamentului individual de protecţie funcţie de factorii de risc de
accidentarelîmbolnăvire profesionala ce pot apărea in timpul desfăşurării lucrărilor;
conducătorul locului de munca va condiţiona începerea lucrărilor de utilizarea de către tot
personalul participant a întregului sortiment de echipament de protecţie acordat.

i. Sa asigure prin mijloace proprii delimitarea amplasamentului lucrării, semnalizarea
riscurilor in perimetrul de lucru si sa marcheze corespunzător zonele periculoase.

j. Sa interzică personalului propriu pătrunderea fără atribuţii de serviciu sau fara acceptul
beneficiarului in instalaţiile sau locurile de munca ale acestuia sau sa execute lucrări
specifice beneficiarului.

k. Sa asigure executarea operaţiilor numai in conformitate cu instrucţiunile proprii de
lucru si de securitate a muncii, respectând cu stricteţe interdicţiile referitoare la lucrul pe
timp de furtuna, descărcări electrice, respectiv executarea anumitor operaţii pe timpul
nopţii.

1. Sa asigure dotarea, manevrarea, amplasarea si blocarea (asigurarea) corecta a
echipamentelor proprii si sa interzică personalului beneficiarului orice iniţiative in acest
sens.

m. Sa verifice zilnic, la fata locului, prin conducătorii lucrării modul in care sunt respectate
masurile de securitate a muncii, situatiilor de urgenta si de protecţie a mediului, inclusiv
cele referitoare la colectarea si stocarea corecta a deseuri lor rezultate.

n. Sa respecte si sa întreţină căile de acces la lucrările ce se executa pe baza de contract.
o. Se va avea in vedere respectarea programării lucrărilor din graficul de etapizare a

acestora.
p. Sa respecte prevederile Legii nr.319/2006, precum si pe cele ale Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătatii in munca nr.319/2006, Legii
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nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr.481/2004 privind protecţia
civila modificata si completata de Legea nr.212/2006, OMAI nr.163/2007, OUG
nr.195/2005 privind protecţia mediului, HG nr.856/2002 privind gestiunea deşeurilor
precum si a tuturor actelor normative in vigoare privind domeniile SSM/SUlPM.

q. Răspunde de respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, a normelor de securitate a
muncii, situatiilor de urgenta si de protecţie a mediului, inclusiv de gestionare a deseurilor
precum si a instructiunilor proprii ale beneficiarului, la executarea lucrarilor contractate de
personalul propriu.

4.2 Obligatiile si răspunderile beneficiarului

a. Sa stabilească, împreuna cu contractorul programul de lucru sau fisa tehnologica a
lucrării.

b. Sa predea executantului (contractorului), înainte de începerea lucrărilor, pe baza de
proces verbal amplasamentul lucrării si (după caz) o schiţa de plan conţinând toate
datele privind lucrările ascunse ce pot fi întâlnite sau in apropierea cărora se va trece
(fundaţii, conducte, cabluri electrice, rezervoare subterane etc), rezultate din
documentaţiile tehnice si sa stabilească traseele obligatorii ce vor fi folosite pentru
deplasarea personalului si /sau a utilajelor, echipamentelor, materialelor etc, la si dinspre
amplasamentul lucrării, sa stabileasca locul de depozitare temporara a deseurilor
rezultate.

c. Sa efectueze instruirea pe linie de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si
protectia mediului intreg personalul executantului, inainte de inceperea efectiva a
lucrarilor care fac obiectul contractului incheiat intre parti.

d. Sa aducă la cunoştinţa personalului prestatorului participanţi la lucrările prevăzute in
contract deciziile, instructiunile si procedurile interne ale CONPET S.A. PLOIESTI in
domeniul SSM/SU/PM cu adresabilitate contractorilor.

e. Sa aducă la cunoştinţa personalului executantului (contractorului), înainte de începerea
lucrărilor, riscurile la care poate fi expus datorita activităţilor desfăşurate de beneficiar
(atunci când se executa lucrări in apropierea instalaţiilor acesteia aflate in funcţiune), lista
locurilor de munca cu pericol grav si iminent, precum si masurile de securitate ce trebuie
luate pentru evitarea acestor riscuri, riscurile si masurile de prevenire a poluarii mediului,
aspectele de mediu specifice, respectiv masurile de prevenire si stingere a incendiilor ce
trebuiesc respectate in instalaţiile (ariile) respective, astfel încât executantul
(contractorul) sa ia masuri de securitate proprii.

f. Sa emită permisele de lucru, daca este cazul (de săpături, lucru cu foc, lucru in spatii
închise etc.), cerute de legislaţia de securitate a muncii si cea a situatiilor de urgenta
pentru lucrarile ce se desfasoara in incinta punctelor de lucru ale Conpet S.A..

g. Sa asigure salariaţilor proprii mijloacele individuale de protecţie corespunzatoare funcţie
de factorii de risc de accidentare/îmbolnăvire profesionala care pot apărea in timpul
desfăşurării lucrărilor.

h. Asigura dotarea iniţiala cu mijloace de prima intervenţie in caz de incendiu in
conformitate cu reglementările PSI in vigoare, la locurile de munca fixe/instalaţii proprii,
deservite de personalul executantului.

4. 3 Obligatii comune

a. Se interzice consumul de băuturi alcoolice, droguri sau materiale psihotrope sau
prezentarea la serviciu intr-o stare fizica necorespunzătore a salariaţilor celor doua parţi
contractante.

b. Se interzice pătrunderea in zona de lucru cu mijloace de aprindere (altele decât cele
pentru care posesorii au permis), fumatul, introducerea si folosirea surselor de foc la
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locurile de munca in special la cele unde pot aparea atmosfere potential explozive;
c. La apariţia unor situaţii deosebite/anormale (defectiuni ale utilajelor, degajări de

substanţe toxice, inflamabile eventualele poluări accidentale ale solului si/sau ale apei,
etc), personalul executantului (contractorului) si al beneficiarului se vor informa reciproc,
in cel mai scurt timp, pentru înlăturarea cauzelor care au condus la respectiva situaţie si
pentru a lua masurile necesare astfel incât sa se preîntâmpine producerea evenimentelor
care sa puna in pericol securitatea lucratorilor si/ sau poluarea factorilor de mediu.

d. Efectuarea inspectiilor pe linie de SSM/SU si PM se va face atat de catre personalul
prestatorului cat si de catre personalul beneficiarului cu responsabilitati in efectuarea
inspectiilor la locurile de munca.

e. In cazul operaţiilor ce implica un grad ridicat de complexitate si/sau de risc, părţile, prin
reprezentanţii lor, vor întocmi de comun acord programul de lucru zilnic, stabilind
totodată si riscurile, masurile necesare pentru evitarea/ diminuarea acestora, precum si
răspunderile in domeniul securităţii muncii, situatiilor de urgenta si protecţiei mediului.
Atât executantul cat si beneficiarul pot cere sistarea lucrărilor când constata ca nu sunt
respectate prevederile prezentei convenţii ori s-au înregistrat abateri de la respectarea
normelor de securitate a muncii, situatiilor de urgenta si/sau protecţiei mediului, pana la
remedierea tuturor problemelor pentru care s-a luat masura sistarii lucrarilor.

f. Beneficiarul poate solicita executantului (contractorului) înlocuirea personalului implicat in
realizarea lucrarilor contractate, atunci când constata ca acesta nu a respectat conditiile
prezentei conventii.

Cap. 5 Comunicarea, cercetarea si Înregistrarea evenimentelor

5.1.Comunicarea evenimentelor in munca

a) Orice eveniment care are ca victime lucratori ai prestatorului, va fi comunicat
conform art. 26 si art. 27 alin (1) din Legea 319/2006 , respectiv:
• Orice eveniment, asa cum este definit la art. 5 Iit f), care are ca victime lucratori

ai prestatorului va fi comunicat de indata conducerii beneficiarului, de catre seful
echipei implicate in realizarea lucrarilor contractate sau de orice alta persoana
care are cunostinta despre producerea acestuia, intelegand prin aceasta inclusiv
reprezentanti ai beneficiarului, cu conditia ca acestia sa aibă cunostinta despre
producerea evenimentului.

b) Prestatorul (societatea la care este angajata victima) are obligatia sa comunice toate
evenimentele asa cum sunt definite la art. 5 Iit f) Inspectoratelor Teritoriale de Munca.
c) Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul
va fi comunicat si angajatorilor acestora de catre angajatorul la care s-a produs
evenimentul.

5.2. Cercetarea evenimentelor in munca

a. Cercetarea evenimentelor produse in timpul prestării serviciilor se va efectua in
conformitate cu art.29 din Legea nr.319/2006, art.114 si 115 din Normele metodologice
de aplicare a Legii securităţii si sănătatii in munca nr.319/2006, Cap. VII privind
comunicarea si cercetarea evenimentelor, înregistrarea si evidenta accidentelor de
munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea
bolilor profesionale.

b. In cazul accidentelor produse in instalaţiile beneficiarului, soldate cu persoane
accidentate care aparţin executantului (contractorului), cercetarea se va face, in comun,
de comisii de cercetare mixte.
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c. In cazul in care pentru realizarea obligaţiilor contractuale executantul (contractorul)
apelează la subcontractori, la cercetarea accidentelor vor participa si reprezentanţi ai
acestora.

d. Incidentele periculoase produse in legătura cu executarea contractului pentru care s-a
Întocmit prezenta convenţie se vor comunica pentru cercetare la ITM de către beneficiar;
executantul (contractorul) are obligaţia sa informeze, deîndată beneficiarul.

5.3. Înregistrarea accidentelor de munca

Înregistrarea accidentelor de muncă se va face astfel:

a) de beneficiar, dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficienţe imputabile acestuia,
indiferent de apartenenţa persoanei accidentate;
b) de executant (contractor), dacă accidentul s-a produs din cauza unor deficienţe imputabile
acestuia, indiferent de apartenenţa persoanei accidentate.
c) la unitatea la care este incadrata persoana daca accidentul s-a produs din alte cauze decat
cele de mai sus
d) la unitatea la care este incadrata persoana in cazul accidentelor de munca de traseu
e) in situatiile in care partile nu sunt de acord cu concluziile stabilite in Procesul-verbal de
cercetare a accidentului sau cu masura de inregistrare a acestuia, in conformitate cu H.G.
nr.1425/2006, modificata prin HG 955/2010, se va apela la I.T.M. pentru solutionare;
f) in cazul in care apar situatii deosebite, neprevazute in reglementarile in vigoare, inregistrarea
accidentelor dc munca si a imbolnavirilor profesionale va fi stabilita de catre I.T.M.

5. 4. Comunicarea si cercetarea
urgenta/protectiei mediului

evenimentelor din domeniul situatiilor de

g) Orice eveniment de situaţii de urgenţă/poluare accidentala produs În cadrul unei activităţi
desfăşurate pe teritoriul Beneficiarului În care sunt implicaţi lucrători ai Prestatorului va fi
comunicat de către Prestator, de Îndată la Şeful locului de muncă al Beneficiarului, indiferent de
ora producerii şi comunicarea va conţine următoarele informaţii minime:

Data şi ora producerii evenimentului;
Locaţie;
Împrejurări şi eventuale cauze, În măsura În care acestea se identifică cu uşurinţă;
Urmări asupra personalului/ factorilor de mediu/obiectivului.

h) În situaţia producerii unor incendii, explozii sau deversări de produse periculoase cauzate de
personalul Prestatorului, cercetarea cu privire la aceste evenimente va fi făcută de către o
comisie numită prin decizia conducerii Beneficiarului. Cercetarea are ca scop stabilirea
imprejurari lor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale
incalcate, a raspunderi lor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor
cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului evenimentului.

i) In cazul producerii unei poluari aceasta se va investiga in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare, din domeniul protectiei mediului, iar eventualele pagube cad in sarcina
celui din vina careia s-a produs poluarea.
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Cap. 6 Dispozitii finale

Prezenta Conventie nu poate fi modificata sau completata decat cu acordul partilor semnatare
ale contractului /comenzii externe.

Prevederile prezentei conventii referitoare la asigurarea si desfasurarea activitatilor executate la
locurile de munca si/sau punctele de lucru in conditii corespunzatoare de securitate si sanatate
in munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirii profesionale, pentru
protectia mediului cat si pentru protectia impotriva incendiilor si exploziilor vor fi aduse la
cunostinta atat personalului Beneficiarului (din punctele de lucru unde se executa lucrari) cat si
Prestatorului de servicii.

Prestatorul de servicii va prelucra prezenta conventie subcontractorilor (in cazul in care acestia
exista). Alte masuri pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta pentru
unele activitati desfasurate in paralel si aparute ulterior prezentei conventii vor fi cuprinse intr-un
proces -verbal incheiat intre ambele parti, care va face parte integranta din prezenta conventie.

Prezenta conventie inceteaza de drept odata cu denuntarea unilaterala a contractului, rezilierea
sau incetarea acestuia.
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