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ANEXA 7 

 

CONVENŢIE 

privind securitatea si sănătatea în muncă, apărarea împotriva incendiilor si protecţia mediului 

 

Întocmita in conformitate cu prevederile: 

- Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată,  
- Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi 
completată; 
- Legii 211 / 2011 privind regimul deseurilor - cu modificarile si completarile ulterioare.  
- Normelor de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 163/2007,  
- Hotărârii 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, modificată şi completată,  
- OUG nr. 195/2005 cu modificările date de Legea 265/2006 pentru protecţia mediului, 
modificată şi completată,  
- HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare 
sau mobile,  
- Hotărârii nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate si sanatate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot 
- Hotărârii nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi/sau de sănătate la locul de munca,  
- Hotărârii nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca,  
- Hotărârii nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca 
- OUG nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu 
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca;  
- ORDIN nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea 
specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului 
şi/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile 
 

Cap. 1. Părtile convenţiei  

Prezenta convenţie de securitate si sănătate in munca, apărare împotriva incendiilor si protecţia 
mediului este anexa la Contractul de executie de lucrari de _______________________________, nr. 
…….…. / data ………, si se încheie intre:  

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURE ŞTI , cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, 
sectorul 1 - cod poştal 010374, Oficiul poştal 22, telefon: 021-319.19.00; 319.19.01 / int. 151; fax: 
021-319.19.66, cod fiscal 4433775, reprezentată prin RECTOR - Prof. univ. Dr. Nicolae ISTUDOR, în 
calitate de ACHIZITOR  - pe de-o parte  

şi  
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………………………………, cu sediul social în  …………………………., Str. …………………..nr. 
………, judeţul ….….,, telefon/fax: ………….....……...; e-mail: …………....……; număr de 
înregistrare la O.R.C.: ……………………….., C.I.F.: ……………………….., reprezentată legal prin 
D-na/D-nul ……………………….., Administrator/Director, lider al Asocierii dintre ........................, 
în calitate de EXECUTANT , pe de altă parte. 

Cap. 2. Obiectul convenţiei  

Prezenta conventie stabileste conditiile generale de Securitate si Sanatate in Munca / SSM, Situatii de 
Urgenta/SU si Protectia Mediului/PM pentru lucrarile care fac obiectul contractului, in vederea 
asigurarii securitatii si sanatatii personalului executantului, 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 unui accident de munca sau de imbolnavire profesională, a 
producerii accidentelor de munca, imbolnavirii profesionale, incendiilor/inceputurilor de incendiu, 
incidentelor de mediu si poluarii accidentale sau a evenimentelor ce pot genera situatii similare sau 
asociate, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor normative în vigoare.  

 Executantul va lua toate masurile necesare pentru: 

- respectarea normelor de protectia si sanatatea muncii si PSI; 
- protectia mediului si reducerea impactului poluant (praf, zgomot, vibratii,etc);  
- evitarea prabusirilor necontrolate ale unor elemente de constructie.  

 

Cap.3. Durata conventiei  

Prevederile stipulate in prezenta conventie se aplica pe intreaga perioada de valabilitate a contractului 
nr. …… / data ………. .  

Cap.4. Securitatea şi Sănătatea în Muncă - Apărarea împotriva Incendiilor 
 
a) Executantul va solicita achizitorului, 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. Preluarea / predarea 
amplasamentului lucrarii se va face numai pe baza de proces verbal.  

b) Executantul va lua masurile necesare de prevenire a incendiilor, dupa caz, a exploziilor, care cad in 
sarcina sa si nu va incepe executarea lucrarilor respective decat dupa primirea permisului de lucru din 
partea achizitorului. 

c) Instruirea salariaţilor proprii ai executantului, care participa la realizarea lucrarilor contractate, cu 
privire la riscurile specifice si masurile de prevenire a accidentelor de munca, poluarilor mediului 
inconjurator, incendiilor si / sau altor incidente periculoase specifice lucrărilor care vor fi executate, va 
fi asigurata de catre acesta.  

d) La instructajele zilnice efectuate înainte de începerea lucrărilor Executantul va menţiona lucrările ce 
se vor executa in ziua respectiva, acestea fiind aduse, de îndată, la cunoştinţa reprezentantului Directiei 
Tehnice a achizitorului, desemnat in acest sens.  

e) Executantul va asigura instruirea propriilor angajați in domeniul apărării împotriva incendiilor, la 
lucrările efectuate in locuri izolate si/sau cu pericol deosebit. 
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f) Răspunderea privind prevenirea si stingerea incendiilor revine executantului. Acesta va lua toate 
masurile necesare respectarii reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor pe intreaga durata a 
derularii contractului pentru instalatiile pe care le deține și le intretine. De asemenea, are obligatia ca, 
pe durata reviziilor, reparatiilor, inlocuirilor si dezafectarilor instalatiilor sa fie respectate toate 
masurile specifice de prevenire si stingerea incendiilor.  

g) La echipamentele achizitorului, Executantul va presta numai acele operaţii prevazute in caietul de 
sarcini si, dupa caz, proiect, solicitate prin comanda de lucru emisă de reprezentanţii autorizaţi ai 
acestuia, cu respectarea tuturor etapelor de lucru si ale condiţiilor stipulate in contractul de lucrari. 

h) Lucrarile de reparatii se vor executa numai cu personal calificat si instruit la locul de munca asupra 
lucrarilor ce se executa si gradului de pericol privind posibilitatea producerii de accidente. Personalul 
va lucra cu echipament de protectie si scule corespunzatoare si va fi special instruit privind 
manipularea pieselor grele. Pentru transportul pe verticala se vor folosi mijloace de mica mecanizare 
din dotarea formatiei de lucru. 

i) Executantul va asigura efectuarea tuturor operaţiilor prevăzute in documentația de atribuire cu 
personal calificat / atestat / verificat conform prevederilor legale in domeniul securităţii muncii si PSI, 
in funcţie de specificul si natura lucrărilor si va utiliza numai scule, instalatii si echipamente 
omologate, verificate conform normelor in vigoare, adecvate lucrărilor care trebuie executate, 
condiţiilor si mediului de lucru.  

j) Executantul are responsabilitatea sa asigure salariaţilor proprii, mijloacele individuale de protecţie 
menţionate in normativul sãu intern privind acordarea echipamentului individual de protecţie, in 
funcţie de factorii de risc, de accidentare / îmbolnăvire profesionala, ce pot apărea in timpul 
desfăşurării lucrărilor. În acest sens, conducătorul locului de munca va condiţiona începerea lucrărilor 
de utilizarea, de către tot personalul participant, a întregului sortiment de echipament de protecţie 
acordat.  

k) Delimitarea amplasamentului lucrării, semnalizarea riscurilor in perimetrul de lucru si marcarea 
corespunzătoare a zonelor periculoase va fi asigurata de Executant, prin mijloace proprii.  

l)  Executantul va interzice personalului propriu, pătrunderea, fără atribuţii de serviciu sau fara 
acceptul reprezentantilor autorizati ai achizitorului, in instalaţiile sau locurile de munca ale acestuia, 
sau sa execute lucrări specifice personalului achizitorului.  

m)  Executarea operaţiilor asupra lucrarilor va fi asigurata 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.  

n) Executantul va asigura dotarea, manevrarea, amplasarea si blocarea (asigurarea) corecta a 
echipamentelor proprii.  

o)  Conducatorii Executantului, desemnati pentru coordonarea lucrării, vor verifica zilnic, la fata 
locului, modul in care sunt respectate masurile de securitate a muncii, a celor de apărare împotriva 
incendiilor si de protecţie a mediului.  

p) Executantul va respecta si întreţine căile de acces la lucrările ce se executa in baza contractului 
incheiat de parti.  

q)  Personalul Executantului este obligat să respecte cu stricteţe pe tot teritoriul 
şantierului/Obiectivului, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, HG 1425/2006 privind 
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Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, Legea 307/2006 cu privire la 
prevenirea şi stingerea incendiilor, HG 300/2006, Ordinul 163/2007 de aprobare a Normelor generale 
de apărare împotriva incendiilor, Legea 263/2005 de completare şi modificare a Legii 360/ 2003 
privind regimul substanţelor periculoase, OUG 195/2005 cu privire la Legea protecţiei mediului, 
Legea 211/2011 cu privire la regimul deşeurilor cu completările ulterioare, Legea 465/2001 cu privire 
la gestionarea deşeurilor reciclabile cu completările ulterioare, OUG 145/2008 aprobată de Legea 
213/2009 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice 
periculoase, Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările ulterioare, HG 493/2006, Hotararea 971/2006, 
Hotararea 1048/2006, OUG 99/200, Ordinul 242/2007, normele si reglementarile specificate caietul de 
sarcini si, dupa caz, in proiect, a oricaror acte normative in vigoare la data incheierii prezentei, precum 
şi orice ordine, legi, decrete, hotărâri de guvern şi proceduri ce apar pe linie de securitate şi sănătate în 
muncă, situaţii de urgenţă. 
 
r) Prin semnarea prezentei, Executantul isi asuma, cu celeritate, raspunderea pentru cunoasterea si 
respectarea, de catre personalul propriu, pe tot parcursul executiei, a tuturor prevederilor legislatiei in 
vigoare la data incheierii prezentei, a normelor de securitate a muncii, a celor de apărare împotriva 
incendiilor si de protecţie a mediului, precum si a instructiunilor proprii ale reprezentantilor autorizati 
ai achizitorului – semnatari ai conventiei.  

Cap. 5. Accidente de Muncă şi Imbolnăviri Profesionale 
 
a) In cazul producerii unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale, acestea vor fi 
declarate, cercetate, înregistrate şi raportate conform prevederilor legislaţiei naţionale pe linie de 
securitate şi sănătate în muncă în vigoare si în conformitate cu prevederile cap. VII din Normele 
Metodologice de Aplicare a Prevederilor Legii 319/2006 şi Legii 346/2002. 
b) La cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă unor persoane aparţinand Executantului, se 
vor avea în vedere clauzele contractuale, stabilindu-se obligaţiile şi răspunderile luării măsurilor de 
securitate şi sănătate în muncă, precum şi culpa Executantului / Subcontractantului care a produs 
accidentul. 
c)  In cazul producerii unui eveniment care duce la accidentarea unuia sau a mai multor angajaţi ai 
Executantului / Subcontractantului, acesta are următoarele obligaţii: 

• să anunţe imediat autoritatile competente si conducerea Beneficiarului despre cele întamplate; 
• să suporte contravaloarea serviciului medical acordat (eventual şi al transportului la spital); 
• să comunice evenimentul în conformitate cu prevederile art. 27 din legea nr. 319/2006. 

d) Din comisia de cercetare vor face parte reprezentanţi ai Executantului / Subcontractanţilor 
implicaţi în accident şi ai Beneficiarului. 
e) Inregistrarea accidentului de muncă se va face potrivit reglementărilor în vigoare. 
f) Accidentele care se produc personalului Executantului, în afara zonelor de lucru sau căilor de 
acces stabilite, se vor înregistra de către Executant. 
g) Executantul va răspunde unilateral în faţa legii de eventualele consecinţe (accidente şi/sau avarii, 
incendii) ale nerespectării de către personalul propriu a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi 
PSI stipulate în prezenta convenţie. 
h) Procesul verbal se va transmite prin grija comisiei de cercetare Executantului / Subcontractanţilor 
implicaţi şi Beneficiarului. 
i) In situaţia producerii unor incendii, explozii sau deversări de produse care pot afecta mediul 
înconjurător sau alţi angajaţi cauzate de personalul Executantului / Subcontractanţilor, evenimentul se 
comunica de indata autoritatilor competente iar ancheta cu privire la aceste evenimente va fi făcută de 
către o comisie din partea Benefiarului şi conducerea Executantului/ Subcontractanţilor implicaţi. 
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Această comisie urmează a stabili cauzele si incadrarea, potrivit legii.  
j)  Orice eveniment şi accident ce are loc pe teritoriul Obiectivului sau în timpul executării 
serviciilor conform Contractului, în care sunt implicaţi salariaţi ai Executantului şi ai subcontractorilor 
va fi comunicat de către aceştia, de îndată, autoritatilor competente,  potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, cat si serviciilor interne si /sau externe de SSM ale Beneficiarului, dupa caz. 
 
Cap. 6. Protectia Mediului si Situatii de Urgenta  

a) Executantul va efectua o instruire pe linie de protecţia mediului întregului personal propriu şi 
al subcontractanţilor, specific activităţii prestate, la intrarea pe teritoriul Obiectivului. 
Conducerea Executantului este obligată să asigure prezentarea personalului la instruire. 

b) In cadrul instruirii introductiv generale efectuate de Executant, personalul va fi instruit cu 
privire la aspectele de mediu specifice lucrărilor ce fac obiectul Contractului. 

c) Executarea lucrărilor pe teritoriul Beneficiarului va începe numai după eliberarea procesului 
verbal / protocolului de primire - predare amplasament încheiat între Beneficiar şi Executant. 

d) Personalul Executantului este obligat să respecte cu stricteţe pe tot teritoriul Beneficiarului 
prevederile legislaţiei de mediu în vigoare şi prevederile documentelor sistemului de 
Management de Mediu. 

e) Pe parcursul lucrarilor:  
-  nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi,  
-  nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de 

orice    fel  
-  in cazul poluarii accidentale a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor 

absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporala a deseurilor rezultate si a 
solului decopertat in recipienti adecvati si tratarea de catre firme specializate. 

f) In cazul producerii unui incident de mediu acesta va fi anunţat, investigat, înregistrat şi 
raportat confonn prevederilor legale în vigoare,din domeniul protectiei mediului, iar 
eventualele pagube cad in sarcina celui din vina caruia s-a produs evenimentul. 

g) În situaţia producerii unor incendii, explozii sau deversări de produse periculoase cauzate de 
personalul executantului, cercetarea cu privire la aceste evenimente va fi efectuată de către o 
comisie numită prin decizie a conducerii achizitorului. Cercetarea are ca scop stabilirea 
imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale in 
vigoare incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea 
producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului evenimentului. 

 
Cap. 7. Dispozitii Finale  

a) Prin semnarea prezentei Convenţii anexate la Contract, Executantul este obligat să respecte 
prevederile Convenţiei pe toată durata prestaţiei. 
b) Prin semnarea prezentei Convenţii, Executantul este responsabil şi declară pe proprie răspundere 
că: respectă cerinţele legale de angajare a personalului care execută lucrări pe teritoriul Obiectivului; 
respectă cerinţele legale privind autorizarea meseriilor şi efectuează instruirea specifică a personalului 
pentru activităţile prestate; activităţile efectuate în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase nu sunt 
efectuate de persoane minore; 
c) Prevederile prezentei Convenţii referitoare la stabilirea măsurilor pentru asigurarea securităţii 
personalului şi instalaţiilor, protecţiei mediului vor fi aduse la cunoştinţă atât personalului 
Beneficiarului cât şi al Executantului. 
d) Convenţia încheiată va fi valabilă până la îndeplinirea sarcinilor contractuale. 
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e) Executantul va prezenta dovada prelucrării întregului personal în conformitate cu prevederile 
prezentei Convenţii. In cazul în care subcontractează lucrări cu alte societăţi, acesta îşi asumă 
responsabilitatea pentru semnarea şi respectarea prevederilor prezentei convenţii pentru toţi 
Subcontractanţii. 
f) Executantul convine să compenseze şi să despăgubească Beneficiarul pentru orice cheltuială, 
pretenţie, penalizare sau amenzi rezultate direct ori indirect din eşecul Executantului şi/sau 
Subcontractanţilor săi de a se conforma la standardele de siguranţă şi sănătate mai sus menţionate. 
g) Executantul are obligaţia să contracteze servicii pentru intervenţii în posibile cazuri de incendiu 
în conformitate cu prevederile legii nr. 307/2006, ale cărei dispoziţii va fi obligat să le respecte. 
h) ORICE INSTRUCTAJ EFECTUAT DE BENEFICIAR NU SCUTEŞTE EXECUTANTUL DE 
A EFECTUA INSTRUCTAJUL GENERAL INTRODUCTIV LA ANGAJARE, PERIODIC, ETC. 
PENTRU PERSONALUL PROPRIU ŞI/SAU APARŢINÂND SUBCONTRACTANŢILOR SĂI, 
CONFORM REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE. 
i) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile legale aplicabile în vigoare. 
 

                

Achizitor,  

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE  

 Executant,   

 


