CONTRACT DE LUCRARI

Preambul
PARTI CONTRACTANTE:
DELGAZ GRID S.A.Targu Mures, B.dul Pandurilor, nr. 42, tel. 0365 403300, fax. 0265
260418,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod
IBAN RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD sucursala Targu Mures,
reprezentata prin dl. Ferenc Csulak, Director General si dna. Mihaela Loredana Cazacu ,Director
General Adjunct, dna.Anca Liana Evoiu ,Director General Adjunct, si dl. Petre Stoian , Director
General Adjunct,in calitate in calitate de Beneficiar,pe de o parte,
Si
Societatea [ ] cu sediul in [ ] , Numar de inmatriculare [ ], CUI [ ] , Cod IBAN: [ ], deschis la [ ],
reprezentata legal prin [ ] in calitate de Executant,pe de alta parte.
CLAUZE SPECIFICE
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1
Obiectul contractului il reprezinta executarea lucrarilor mentionate in tabelul de mai jos,
in perioada convenita la calitatea si preturile convenite, in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
Inserare tabel SAP
1.2
Pentru evitarea oricarui dubiu, dreptul de proprietate asupra lucrarilor furnizate in baza
prezentului contract, precum si rapoartele, analizele, documentele si orice alte documente care se
refera la acestea, se transfera de drept in proprietatea exclusiva a Beneficiarului in momentul
livrarii lor catre Beneficiar in conditiile si la standardele reglementate in prezentul contract.
2. CONDITII COMERCIALE
2.1
2.1.1
2.1.2

Pretul
Pretul lucrarilor executate este cel specificat in prezentul contract, in tabelul de la art. 1.1.
Preturile sunt fixe si ferme pe parcursul derularii contractului.

2.2
Valoarea contractului
2.2.1 Valoarea contractului este de ... lei, fara TVA.
2.2.2 In conditiile in care, la expirarea duratei contractului, valoarea decontata, din orice motive,
nu va atinge valoarea contractului, Executantul nu poate pretinde de la Beneficiar achitarea valorii
contractului sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferentei dintre valoarea contractului
si valoarea lucrarilor efectiv decontate pe baza pretului convenit la art. 2.1.
2.3
2.3.1

Plata
Termenul de plata este de 45 de zile. Partile convin de comun acord ca data scadentei
facturii este stabilita pentru data de 5 a lunii urmatoare implinirii termenului de plata. In
cazul in care aceasta data va cadea intr-o zi nebancara, scadenta va avea loc in urmatoarea
zi bancara raportat la data de 5-a lunii urmatoare implinirii termenului de plata.

2.3.2 Termenul de plata se calculeaza intotdeauna de la data ultimului eveniment in
ordine cronologica:
i) receptia lucrarilor;
ii) inregistrarea facturii corecte la adresa mentionata in comenzile de aprovizionare.
2.4
Garantia lucrarilor
2.4.1 Executantul are obligatia de a garanta ca lucrarile sunt corect executate si in conformitate
cu obligatiile asumate in prezentul contract.
2.4.2 Perioada de garantie incepe cu data receptiei la finalizarea lucrarilor si va fi de 24 de luni
calendaristice.
2.4.3 Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Executantul, in scris, orice plangere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. La primirea unei astfel de notificari,
Executantul are obligatia de a remedia defectiunea in maximum 30 de zile calendaristice de la
data primirii notificarii de la Beneficiar, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.
2.5
Garantia de buna executie a contractului
2.5.1 Executantul are obligatia de a constitui o garantie de buna executie a contractului in
cuantum de 5% din valoarea estimata a contractului de executie lucrari, respectiv suma de ...........
lei, prin scrisoare de garantie bancara valabila cel putin 14 zile dupa expirarea termenului de
garantie al lucrarii.
Sau
2.5.1 Executantul are obligaţia de a constitui o garanţie de bună execuţie a contractului în
cuantum de 5%.din valoarea estimată a contractului de executie lucrari, respectiv suma de ...........
lei, prin retineri succesive conform clauzei I.4.3.1 din Clauzele Generale.

3. DURATA CONTRACTULUI SI TERMENUL DE EXECUTIE
3.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la
data de ....
3.2 Executantul se obliga sa execute lucrarile contractate (mentionate in tabelul de la art. 1.1) in
termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii comenzii de aprovizionare SAP.
3.3 In situatia in care se intrerupe/sisteaza executia lucrarilor, din motive independente de culpa
Executantului, contractul va fi suspendat pentru aceasta perioada, urmand ca, dupa caz, sa fie
prelungit automat, cu o perioada cel putin egala cu perioada de suspendare a acestuia.
3.4 Termenul de refacere a lucrarilor executate necorespunzator este de 30 de zile.
4. SUBCONTRACTAREA si MODIFICAREA CONTRACTULUI
4.1
Subcontractarea
4.1.1 Executantul poate incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el a semnat contractul cu Beneficiarul, cu acordul expres al Beneficiarului.
4.1.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
4.1.3 (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
isi indeplinesc partea lor din contract.
4.1.4 Executantul poate inlocui oricare subcontractant numai cu acceptul Beneficiarului, fara ca
aceasta sa conduca la modificarea conditiilor esentiale ale prezentului contract.
4.1.5 Subcontractantul declarat este SC……………. si executa urmatoarele

lucrari: …………….
4.2
Modificarea Contractului
4.2.1 Prezentul contract poate fi modificat prin acordul de vointa al ambelor parti, in baza unui
act aditional semnat in acest sens de Beneficiar si de Executant.
5. ANEXELE CONTRACTULUI
5.1 Anexele contractului sunt:
Anexa 1- Clauzele generale
Anexa 2 - Oferta finala a Executantului;
Anexa 3 – Codul de conduita pentru Furnizori;
Anexa 4 – Protectia datelor cu caracter personal.
Anexa 5 – Anexa privind organizarea activităților de securitate si sănătate in munca, situații de
urgenta si protecția mediului;
Anexa 6 - Garantia de buna executie a contractului.

5.2 Anexele contractului fac parte integranta din acesta si au aceeasi forta juridica intre parti
precum Contractul. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, in caz de contradictie intre prevederile
anexelor si prevederile acestui contract vor prevala prevederile contractului.

6. PREVEDERI FINALE
Fiecare parte este de acord sa semneze acest contract folosind semnatura electronica (gestionata de
sistemul DocuSign sau alte platforme similare de semnătura electronica) si ca aceasta forma de
semnare reprezinta voința partilor de a fi tinute de prevederile contractului ca si cum acesta ar fi
fost semnat olograf de către reprezentantii legali ai fiecarei parti. In aceasta situatie Contractul se
va transmite catre adresa de email (nominala): nume.prenume@furnizor.ro

BENEFICIAR

EXECUTANT

Anexa 1 - Clauze Generale la contractul de lucrari nr.
I.1
DEFINITII
I.1.1
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a)
Contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;
b)
Beneficiar si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in
prezentul contract;
c)
Pretul contractului - pretul total platibil Executantului de catre Beneficiar, in
baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate prin contract;
d)
Lucrari - lucrarile cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care
Executantul se obliga, prin contract, sa le presteze Beneficiarului;
e)
Servicii - servicii cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care
Executantul se obliga, prin contract, sa le presteze Beneficiarului;
f)
Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea
prevazute in prezentul contract de lucrari, inclusiv in caietul de sarcini si in propunerea
tehnica
g) Amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;
h) SAP – Sistemul informatic utilizat de Beneficiar pentru emiterea si gestionarea
comenzilor
i) Forta majora - un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, mai
presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate, in mod
limitativ, asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo. Nu este considerat
forta majora un eveniment care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; in acest sens, fiecare parte isi asuma in
mod expres riscul schimbarii imprejurarilor avute in vedere la incheierea contractului (riscul
impreviziunii), inclusiv dar fara a se limita la: riscul valutar, riscul insolventei, riscul
modificarilor legislative, riscul modificarii costurilor de productie sau de servicii, etc.
j) Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;
I.2
CERINTE TEHNICE
I.2.1
Executantul se obliga ca, la data receptiei, lucrarile vor corespunde cerintelor
tehnice cuprinse in Anexa nr. 2, parte integranta din prezentul contract.
I.2.2
La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
I.3
I.3.1

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Drepturile si obligatiile principale ale Executantului
I.3.1.1 Executantul are obligatia de a executa, finaliza lucrarile precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contract.
I.3.1.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura
provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii
acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
Executantul are obligatia de a notifica prompt Beneficiarul despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect pe durata indeplinirii contractului.
I.3.1.3 Executantul are obligatia de a prezenta Beneficiarului, inainte de inceperea
executiei lucrarii, spre aprobare, graficul de executie in detaliu.
I.3.1.4 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie
utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
I.3.1.5 Un exemplar din documentatia avizata de catre Beneficiar, va fi tinuta de
Executant in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de Beneficiar,
la cererea acestora.
I.3.1.6 In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia,
cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Executantul are obligatia de
a informa imediat Beneficiarul cu privire la aceasta. Rectificarea erorii se va efectua dupa
consultarea si acceptul Beneficiarului iar costurile vor fi suportate de Beneficiar, respectiv
Executant in functie de solutia agreata de parti. Executantul are obligatia de a proteja si
pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
I.3.1.7 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul
are obligatia:
a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si
lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Beneficiar) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Beneficiar
sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii
confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
I.3.1.8 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor,
materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.
I.3.1.9 Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:
a)confortul riveranilor, sau
b)caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Beneficiarului sau a oricarei alte persoane.

I.3.1.10 Executantul va despagubi Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, amenzilor, taxelor si cheltuielilor
indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la art. I.3.1.1.,
pentru care responsabilitatea revine Executantului.
I.3.1.11 Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea
acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; Executantul va
selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa
fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in
masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale
drumurilor si podurilor respective.
I.3.1.12 In cazul care, natura lucrarilor impune utilizarea de catre Executant a
transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. I.3.1.11 vor fi interpretate in maniera in
care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii
navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se
vor aplica in consecinta.
I.3.1.13 In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum
care comunica cu/sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are obligatia de a despagubi
Beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.
I.3.1.14 Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, Executantul este
responsabil de consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, fara costuri
suplimentare pentru Beneficiar.
I.3.1.15 Pe parcursul executiei lucrarii, Executantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
I.3.1.16 Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt
necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
I.3.1.17 Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse
ale constructiei, ivite pe toata durata existentei constructiei.
I.3.1.18 Remedierea viciilor se va face de catre Executant pe cheltuiala acestuia in
maxim 10 zile de la aparitia si constatarea acestora.
I.3.1.19 Inainte de inceperea lucrarilor Executantul are obligatia de a obtine
autorizatiile necesare inainte de inceperea executiei (de spargere, pentru ocuparea
temporara a domeniului public, pentru depozitarea molozului si pamantului excedentar,
etc).
I.3.1.20 Cheltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei de spargere, pentru
ocuparea temporara a domeniului public, depozitarea molozului si a pamantului excedentar
si alte cheltuieli catre autoritatile locale vor fi achitate de Executant.
I.3.1.21 Executantul este responsabil pentru aducerea la starea initiala a
amplasamentului lucrarii, curat, liber de sarcini. Cheltuielile necesare pentru obtinerea
autorizatiei de spargere, ocuparea temporara a domeniului public, depozitarea molozului si
a pamantului excedentar si alte cheltuieli catre autoritatile locale se suporta de catre
Executant.
I.3.1.22 Daca pe durata de executie a lucrarilor se vor inregistra accidente, executantul
va informa operativ (maxim 2 ore de la producerea accidentului) dispeceratul
Beneficiarului furnizand principalele informatii legate de accident si persoanele implicate
in acesta.
I.3.1.23 Executantul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale din
domeniul securitatii si sanatatii in munca, situatiilor de urgenta (aparare impotriva
incendiilor si protectie civila) si protectia mediului, precum si alte acte normative si
reglementarii in vigoare aplicabile activitatii desfasurate.
I.3.1.24 Nerespectarea acestor prevederi indreptateste Beneficiarul la oprirea
lucrarilor si considerarea Executantului ca fiind in intarziere, pana la remedierea problemei.
I.3.1.25 Executantul are obligatia de a incheia, inainte de semnarea contractului o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate,
utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si
reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
I.3.1.26 Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor
de asigurare va fi suportata de catre Executant.
I.3.1.27 Executantul are obligatia de a prezenta Beneficiarului la semnarea
contractului de executie polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate). Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au
incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor
sa prezinte Beneficiarului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor
curente (actualizate).
I.3.1.28 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese,
compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina persoanei Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.
I.3.1.29
Sa respecte toate cerintele privind securitatea si sanatatea in munca, situatiile de
urgenta si protectia mediului, prevazute de legislatia nationala in vigoare, de reglementarile
ISCIR aplicabile.
I.3.1.30 Sa execute lucrarile/sa presteze serviciile, respectand pe deplin prevederile
consemnate in continutul documentelor de achizitie a lucrarilor/serviciilor (conventia de
exploatare semnata de executant cu achizitorul, conventia SSM/SU/PM, caiete de sarcini,
contract, documentele anexe contractului, reglementarile interne ale achizitorului, ale
reglementarilor si normelor tehnice in vigoare) in fiecare moment al executarii lucrarilor
COMUNICAREA SI INREGISTRAREA ACCIDENTELOR DE MUNCA SI
INCIDENTELOR DE MEDIU:
1.
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Toate incidentele, actiunile si conditiile nesigure, situatiile periculoase, incidentele de
mediu si cele tehnologice cu potential de vatamare a lucratorilor si/sau a persoanelor
terte, accidentele de munca trebuie raportate imediat. Vor putea fi informati

2.

3.

4.

5.

responsabilii de comunicare mentionati in conventia de exploatare, conventia
SSM/SU/PM, managerul de proiect/coordonatorul de securitate si sanatate al lucrarii
respective-dupa caz, sefii de formatii reprezentantii departamentului SSM/SU/PM, alti
reprezentanti ai achizitorului, prin telefon sau email. Executantul poate sa notifice
achizitorul si prin apelarea Biroului de monitorizare retea la numarul de telefon 0365403 388.
Accidentele de munca/incidentele de mediu, incidentele tehnologice produse care
pot/sau ar fi putut cauza accidentarea lucratorilor a persoanele terte, deteriorarea
echipamentelor, care au un potential ridicat (accidente grave, cu afectiuni/incapacitate
pe viata) trebuie si investigate de catre executanti. Executantii vor transmite
achizitorului imediat dupa producerea evenimentului o scurta informare in scris, iar la
finalizarea investigatiei raportul intocmit in urma investigatiei proprii. In comisia de
investigare, va putea fi cooptat si un reprezentant al achizitorului, in functie de
gravitatea incidentului (dar obligatoriu pentru accidentele/incidentele actuale si cu
potential grav-severe si foarte grav–HiPo, pecum si a incidentele tehnologice).
Toate masurile corective rezultate in urma investigatiei unui incident (incluzand
investigatiile efectuate doar de catre comisia achizitorului) trebuie luate in considerare
si implementate de catre executant. Acestea au rolul de a imbunatati cultura de
siguranta si a preveni producerea unor incidente similare in viitor.
Inregistrarea accidentelor de munca si incidentelor de mediu:
a)
daca accidentatul este lucrator al executantului, accidentul de munca va fi
inregistrat de catre acesta si comunicat autoritatilor si persoanei de contact din
partea DELGAZ GRID S.A.;
b)
daca accidentatul este lucrator al achizitorului, accidentul de munca va fi
inregistrat de catre acesta;
c)
in cazul divergentelor, se va solicita consultanta Inspectoratului Teritorial de
Munca;
d)
in situatiile in care din cercetarea evenimentului rezulta ca vinovat de
producerea accidentului nu este angajatorul victimei (ex: executantul), ci
achizitorul, accidentul va fi inregistrat de catre partea responsabila (ex:
achizitorul).
Executantul/contractantul va raporta si catre institutiile competente accidentele de
munca si incidentele de mediu majore.

I.3.2
Drepturile si obligatiile principale ale Beneficiarului
I.3.2.1 La inceperea lucrarilor, Beneficiarul are obligatia de a detine autorizatia de
construire pentru executia lucrarilor.
I.3.2.2 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata,
daca nu s-a convenit altfel amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina.
I.3.2.3 Toate costurile necesare organizarii de santier se suporta de catre Executant.
I.3.2.4 Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara plata, un
exemplar din intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate la
termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
I.3.2.5 Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de
referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia Executantului precum
si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
I.3.2.6 Beneficiarul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse
in maxim 2 zile de la notificarea Executantului, iar in cazuri justificate maxim 5 zile
(numarul de receptii care depasesc 2 zile calendaristice, boala, sfarsit de saptamana,
sarbatori legale etc).
I.3.2.7 Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a
oricaror alte informatii furnizate Executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.
I.3.2.8 Beneficiarul se obliga sa achizitioneze si sa plateasca pretul convenit in
prezentul contract la termenele stabilite numai pentru lucrarile receptionate si conforme.
I.3.2.9 Beneficiarul se obliga sa receptioneze lucrarile in conditiile convenite la
clauza I.14.
I.3.2.10 Sa informeze Executantul despre cerintele minime de securitate si sanatate in
munca, situatii de urgenta si protectia mediului pe care acesta trebuie sa le respecte
I.3.2.11 Sa puna la dispozitia executantilor materiale de informare/instruire,
documentatii SSM/SU/PM, instructiuni de securitate, ITI-PM cuprinse in conventia de
exploatare semnata de executant cu achizitorul, formularul ARUM, politica stop muncii
nesigure, instructiuni de lucru necesare executantului, pe pagina de internet
https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii, reprezentand cerintele specifice ale
ACHIZITORULUI in domeniul SSM/SU/PM.

I.4
CONDITII COMERCIALE
I.4.1
Facturarea
I.4.1.1 Factura se considera corecta daca contine toate cerintele legale si cerintele
specifice ale Beneficiarului. Cerintele specifice Beneficiarului sunt:
a) numar si pozitie comanda de aprovizionare inscris corect pe factura la fiecare pozitie
facturata;
b) datele firmei (Executant si Beneficiar) trecute corect (nume, adresa, CUI, J, banca si
cont IBAN);
c) pretul din factura sa corespunda cu pretul din contract/comanda;
d) cantitatea facturata sa corespunda cu cantitatea comandata si executata;
e) data facturii trebuie sa fie ulterioara sau cel mult aceeasi cu data comenzii SAP trimisa
de catre Beneficiar;
I.4.1.2 Facturile care nu sunt intocmite cu respectarea I.4.1.1 nu vor fi considerate
facturi corecte in intelesul acestui articol, ele urmand a fi restituite Executantului.
I.4.1.3 In cazul in care Beneficiarul are obiectiuni sau nelamuriri cu privire la
cuantumul sumei din factura fiscala cu privire la cantitatea/calitatea serviciilor prestate,
termenul de plata prevazut la art. I.4.1.1 se va calcula de la data clarificarii situatiei.
I.4.1.4 Daca Beneficiarul nu onoreaza facturile la expirarea termenului de plata mai
sus prevazut, Executantul are dreptul sa sisteze livrarea produselor si/sau executarea
lucrarilor. Dupa efectuarea platii de catre Beneficiar Executantul va relua livrarea
produselor / executarea lucrarilor in maxim 3 zile.
I.4.1.5 Fiecare parte va suporta spezele bancare la banca sa.
I.4.1.6 Confirmarea executarii lucrarilor si acceptarea la plata a acestora se va face
astfel:
a) Executantul emite situatiile de lucrari, in momentul in care are finalizate: procesele
verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de receptii tehnice, fazele determinante
incheiate, receptia finalizata cu refacerile de carosabil agreata de autoritatile locale si
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managerul de proiect, iar documentele necesare intocmirii cartii constructiei la zi au fost
predate managerului de proiect;
b) Executantul emite factura doar dupa ce situatiile de lucrari au fost confirmate si aprobate
de catre managerul de proiect. Orice neconcordanta intre situatiile de lucrari si lucrarile
executate sau intre situatiile de lucrari si factura fiscala atrage dupa sine remiterea acestora
catre Executant. Situatiile de plata (situatiile de lucrari si factura fiscala) se confirma in
termen de Max 5 zile de la primirea lor de catre managerul de proiect; in cazuri justificate
(boala, sfarsit de saptamana, sarbatori legale etc) acest termen poate fi prelungit pana la 10
zile.
I.4.1.7 Beneficiarul nu va acorda avans pentru inceperea lucrarilor.
I.4.2
Garantia
I.4.2.1 Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Executantul, in scris, orice
plangere sau reclamatie legata de deficiente de executie/lucrari necorespunzatoare. La
primirea unei astfel de notificari, Executantul are obligatia de a remedia defectiunea intrun termen agreat de parti care nu poate depasi termenul de executie prevazut la art. 3.2, fara
costuri suplimentare pentru Beneficiar.
I.4.2.2 Daca Executantul, dupa notificare, nu reuseste sa solutioneze reclamatia in
perioada convenita, Beneficiarul are dreptul de a lua masuri de solutionare a problemei
sesizate (remediere cu alti Executanti, remediere in regie proprie, alte actiuni similare) pe
riscul si spezele Executantului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care
Beneficiarul le poate avea fata de Executant prin contract. Executantul este obligat sa
plateasca facturile de remediere a deficientelor in conditiile mentionate anterior, emise de
catre Beneficiar in maximum 30 zile de la data primirii lor. Neplata lor atrage plata de
penalitati conform art. I.13, lucrarile considerandu-se neexecutate. Calculul penalitatilor se
va face incepand cu data cand lucrarea remediata trebuia sa fie receptionata, penalitatile
urmand sa curga pana la executarea efectiva a acesteia.
I.4.3
Garantia de buna executie
I.4.3.1 In cazul retinerilor succesive, Executantul are obligatia de a deschide un cont
la dispozitia Beneficiarului, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune
de catre Executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea
contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze
acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este
purtator de dobanda in favoarea Executantului. Restituirea garantiei de buna executie se
poate face partial in procent de 70% din valoarea acesteia in termen de 14 zile de la data
incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei si in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu sunt
inscrise remedieri sau completari de efectuat in sarcina Executantului, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim. Restul de 30% ramas la dispozitia Beneficiarului pana la receptia finala
se va restitui pe baza de proces verbal de receptie finala la expirarea duratei de garantie a
lucrarilor executate.
I.4.3.2 In cazul neprezentarii odata cu contractul semnat a dovezii constituirii
garantiei de buna executie in forma mentionata la art.2.5.1 in termen de 5 zile lucratoare
de la data semnarii, contractul nu va produce efecte, in acest caz devenind incidente
prevederile art. I.15.
I.4.3.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract.
I.4.3.4 Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul
are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care nu
au fost respectate.
I.5
CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
I.5.1
O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara
acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
I.5.2
Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea
contractului, se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii
necesare indeplinirii contractului.
I.5.3
O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii referitoare la contract daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta, sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia;
d) este sau devine o informatie publica (inainte, in timpul sau dupa incheierea
contractului).
I.6
AMENDAMENTE
I.6.1
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, daca legea permite acest lucru.
I.7
CESIUNEA
I.7.1
Cesiunea obligatiilor partilor este interzisa.
I.7.2
Executantul poate cesiona creantele nascute din Contract numai cu acordul
expres al Beneficiarului; in lipsa acordului, cesiunea nu ii este opozabila Beneficiarului,
prin urmare nu produce efecte.
I.7.3
Cesiunea creantelor nascute din Contract nu va exonera Executantul de nicio
responsabilitate privind obligatiile si raspunderile asumate prin contract.
I.8
FORTA MAJORA
I.8.1
Forta majora trebuie constatata de Camera de Comert si Industrie competenta.
Partea care invoca forta majora trebuie sa prezinte intr-un termen rezonabil documente
doveditoare emise de autoritatea competenta.
I.8.2
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
I.8.3
Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

I.8.4
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica, in
scris, celeilalte parti, in termen de cinci (5) zile de la data producerii evenimentului,
producerea acesteia precum si detalii rezonabile cu privire la natura si durata sa, si sa ia
orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. In cazul in care nu
s-a efectuat notificarea de mai sus, partea afectata este decazuta din dreptul de a invoca
forta majora.
I.8.5
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese.
I.8.6
Exercitarea abuziva a dreptului de estimare a duratei de actionare a fenomenului
de forta majora invocat, in scopul obtinerii incetarii contractului in alte conditii decat cele
contractual convenite, conduce la obligativitatea platii de daune interese partii vatamate
prin acest abuz.
I.8.7 Partile convin in mod expres prin prezentul contract ca Partile nu vor fi exonerate,
total sau partial, de executarea obligatiilor lor din prezentul contract si nici nu vor fi
exonerate de raspundere, in cazul : (i) aparitiei unui caz fortuit (ii) schimbarii
imprejurarilor avute in vedere la semnarea prezentului contract si/sau (iii) in cazul aparitiei
altor evenimente, similare fortei majore sau cazului fortuit, dar care nu intrunesc
conditiile legale pentru a fi considerate forta majora si/sau caz fortuit (iv) exercitarii
abuzive a unui drept.

al acestuia si/sau Subcontractantii sai (daca este cazul) nu au fost niciodata: (i) subiectii
vreunei actiuni administrative sau judiciare legate de potentiale infractiuni de frauda, spalare
de bani, fals, uz de fals, delapidare, inselaciune, incalcarea obligatiilor fiduciare, trafic de
influenta, conflicte de interese, practici comerciale neloiale, concurenta etc.; (ii) sanctionati
de orice institutie (nationala si/sau internationala), inclusiv organisme de reglementare sau
de licentiere, de sanatate si securitate sau financiar-fiscale.
I.11.4 Executantul confirma ca inainte de semnarea prezentului Contract, pe durata
executarii, precum si pentru o perioada de un (1) an de la incetarea acestuia, nu a abordat/
nu va aborda angajatii Beneficiarului si/ sau ai firmelor afiliate acestuia implicati si/sau cu
putere de decizie in semnarea prezentului Contract, in scopuri de angajare, prestari servicii
sau alte activitati similare remunerate.
I.11.5 In mod expres, partile agreeaza ca o incalcare a specificatiilor mentionate la capitolul
I.11 indreptateste Beneficiarul sa ii impuna remedierea acesteia intr-un termen rezonabil
stabilit de Beneficiar. In cazul in care Executantul nu remediaza in termenul comunicat sau
remedierea este imposibila, Beneficiarul poate decide incetarea Contractului in conditiile in
care clauzele de la prezentul capitol sunt considerate a fi esentiale si imperative. Exercitarea
dreptului anterior replicat, nu inlatura dreptul Beneficiarului de a solicita plata de
despagubiri/ daune cuantificabile rezultate din practicile neconforme mentionate la capitolul
prezent, ce pot include, printre altele, amenzi, nerecunoasteri de tarife, pierderi financiare
sau de oportunitati de afaceri etc

I.9
DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA
I.9.1
Partile consimt ca toate drepturile de proprietate intelectuala si drepturile
conexe cuprinse in orice forma in lucrarile prestate in baza prezentului contract de catre
Executant, vor trece in proprietatea exclusiva a Beneficiarului in momentul in care lucrarile
care reprezinta obiectul prezentului contract, a fost prestat. Astfel, Executantul garanteaza
ca este titularul drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor conexe cuprinse in
orice forma in serviciile prestate in baza prezentului contract.
I.9.2
Executantul declara si garanteaza ca toate drepturile de proprietate
intelectuala si drepturile conexe cuprinse in lucrarile prestate de Executant in baza
contractului, au caracter legal si nu incalca drepturile niciunei terte parti.
I.9.3
Executantul declara si garanteaza ca Beneficiarul nu datoreaza si nu va plati
nicio compensatie, de nicio natura, catre nicio persoana, pentru niciun drept de proprietate
intelectuala sau drept conex cuprins in lucrarile prestate de catre Executant in favoarea
Beneficiarului. In acest sens, Executantul va apara Beneficiarul impotriva oricaror pretentii
ridicate cu privire la utilizarea de catre acesta a obiectului prestatiilor realizate de
Executant, inclusiv impotriva oricaror pretentii privind plata unor remuneratii pentru
utilizarea drepturilor de proprietate intelectuala sau drepturi conexe. Astfel, Executantul va
fi pe deplin responsabil fata de terti pentru orice solicitarea venita din partea acestora sau,
dupa caz, a autoritatilor competente in domeniu, in legatura cu prestatiile realizate de
Executant.
I.9.4
Toate drepturile de proprietate intelectuala sau, dupa caz, drepturile conexe
cuprinse in rapoartele, datele, documentatiile de orice natura si pe orice mediu puse la
dispozitia Executant de catre Beneficiar pe durata contractului vor ramane in proprietatea
exclusiva a Beneficiarului.

I.12
REGIMUL DE IMPOZITARE EXECUTANTI NEREZIDENTI
I.12.1
Orice pret, taxa, dobanda si alte costuri facturate de catre Executant in temeiul
acestui contract si a anexelor la acesta pot fi supuse oricaror taxe aplicabile (inclusiv TVA)
si alte taxe.
I.12.2
Daca TVA-ul este datorat si platibil de catre o Parte cu privire la serviciile
prestate in temeiul acestui contract si a anexelor la acesta, cealalta Parte va plati primei Parti
mentionata o suma egala cu TVA-ul, la cota de TVA aplicabila. In conformitate cu legislatia
europeana/nationala, cu privire la sistemul de taxare, orice prestare de servicii poate face
obiectul procedurii de taxare inversa, situatie in care se aplica urmatoarele:
a) Partile se angajeaza sa faca si sa ia toate masurile necesare (inclusiv sa prezinte si sa
pregateasca documentatie sau asistenta adecvata, corecta si precisa, care pot fi solicitate in
mod rezonabil de catre autoritatile fiscale competente) pentru a se asigura ca prestarea
serviciilor este scutita de TVA sau face obiectul procedurii de taxare inversa in scopul
prevazut de legislatia fiscala.
b) In cazul in care una dintre Parti nu se conformeaza acestei obligatii, Partea care nu
respecta prevederile trebuie sa despagubeasca cealalta parte cu privire la TVA-ul,
penalitatile si dobanzile suportate de cealalta Parte ca rezultat al neconformarii de catre
respectiva Parte a acestui contract.
c) Ca urmare a lipsei furnizarii de catre Parte a documentatiei mentionata mai sus, cealalta
Parte isi rezerva dreptul de a percepe taxa locala de TVA.
I.12.3
Platile la care se face referire in prezentul Acord si/sau anexele la acesta

I.10 AUDIT
I.10.1
Beneficiarul poate efectua, atunci cand considera necesar, un audit asupra
Executantului in scopul verificarii indeplinirii de catre acesta a obligatiilor stabilite prin
prezentul contract. Beneficiarul va avea dreptul de a efectua, impreuna cu Beneficiarul, un
audit similar asupra subunitatilor, filialelor sau sucursalelor Executantului sau orice alta
entitate aflata sub controlul direct sau indirect (rezultat fie datorita proprietatii asupra
acesteia, fie datorita unei relatii contractuale) a Executantului.
I.10.2
Auditul si inspectiile vor avea loc, in cursul programului de lucru obisnuit si cu
o notificare prealabila rezonabila.
I.10.3
Auditul si inspectiile vor include orice actiuni considerate necesare si relevante
de catre Beneficiar pentru verificarea indeplinirii conditiilor contractuale. Executantul va
pune la dispozitia Beneficiarului personalul si facilitatile considerate relevante, asa cum au
fost solicitate de catre Beneficiar.
I.10.4
In cazul in care un audit sau o inspectie arata sau ofera motive intemeiate cu
privire la neindeplinirea oligatiilor stabilite de prezentul contract, Beneficiarul va notifica
fara intarziere Executantul.
I.10.5
Executantul va stabili de urgenta un plan de remediere pe care il va comunica
Beneficiarului, in scris, in decurs de cinci (5) zile de la data notificarii si care va contine
actiunile de remediere care urmeaza sa fie luate de catre Executant. Costurile necesare
actiunii de remediere vor fi suportate de catre Executant.

I.11
CONFORMITATE
I.11.1
Executantul va lua toate masurile necesare si va depune toata diligenta pentru
a preveni orice situatie in care executarea contractului are loc din motive care implica
interese economice, afinitate politica sau nationala, legaturi familiale sau orice alt interes
comun cu reprezentantii, angajatii sau colaboratorii Beneficiarului sau cu orice terta parte
cu care Executantul va colabora in scopul executarii obiectului contractului.
In acest sens, Executantul isi ia angajamentul fata de Beneficiar de a interzice in mod expres,
acordarea de orice beneficii (ex. sume de bani/cadouri/beneficii) fie prin angajatii proprii,
fie prin alti intermediari: (i) actualilor/ fostilor angajati ai Beneficiarului si ai altor entitati
afiliate, precum si rudelor si/ sau afinilor acestora pana la gradul IV; (ii) potentialilor clienti/
parteneri ai Beneficiarului; (iii) reprezentatilor autoritatilor publice.
I.11.2 Executantul va notifica de indata si de buna voie, Beneficiarul asupra aparitiei oricarei
situatii noi ivite ulterior incheierii contractului si care exced prevederilor legale- de exemplu
conflicte de interese, acordarea de beneficii necuvenite, concurenta neloiala), atat in ceea ce
priveste angajatii proprii, cat si ai Beneficiarului si/sau ai societatilor afiliate, utilizand una
dintre metodele de mai jos:
• email: compliance@delgaz-grid.ro;
• telefon: +40371.700.157 (cu optiune de anonimizare, la alegere);
• platforma online disponibila 24/7: https://eon-wb.compliancesolutions.com (cu
optiune de anonimizare, la alegere).
I.11.3 Executantul confirma ca atat acesta, cat si Asociatul/Actionarul sai/Beneficiarul real
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se efectueaza fara retinere sau deducere pentru orice taxe care trebuie platite, cu
exceptia cazului in care aceasta retinere sau deducere este impusa de legea fiscala.
Daca legislatia fiscala romana solicita Beneficiarului sa faca o deducere sau o retinere
pentru orice suma datorata in baza prezentului Acord si a anexelor, acesta are dreptul
sa o faca iar Beneficiarul va efectua plata unei sume nete catre Executant dupa efectuarea
deducerii sau retinerii necesare.
I.12.4
In conformitate cu legislatia fiscala romana, Executantul este obligat sa
furnizeze si sa livreze Beneficiarului, la momentul efectuarii platii, certificatul sau original
de rezidenta fiscala, care dovedeste ca Executantul este rezident fiscal al statului sau, pentru
perioada in care plata este efectuata de Beneficiar.
I.12.5
Fiecare Parte va oferi celeilalte parti sprijin complet in furnizarea informatiilor
si documentelor aferente acestui contract si/sau a anexelor care pot fi solicitate de autoritatile
fiscale in orice ancheta, evaluare sau alta actiune similara.
I.13
SANCTIUNI
PENTRU
NEINDEPLINIREA
CULPABILA
A
OBLIGATIILOR
I.13.1
In cazul in care Executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile, si
termenele de proiectare si executie asumate prin contract si transpuse in graficele de executie
pentru fiecare bransament, atunci Beneficiarul are dreptul de a aplica pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, ca majorari de intarziere, o suma
echivalenta cu o cota procentuala din valoarea serviciilor/lucrarilor neprestate/neexecutate.
I.13.2
Penalitatile de intarziere pentru Executant sunt de 0,1% pe zi din valoarea
lucrarilor neexecutate la termenul stabilit in contract si in graficul de executie/platforma,
calculate incepand cu ziua urmatoare expirarii termenului de executie. Penalitatile se achita
in termen de 30 zile de la data primirii facturii de penalitate. Penalitatile pot depasi valoarea
sumei la care sunt calculate.
I.13.3
Neplata penalitatilor in termenul prevazut de mai sus de la data primirii facturii,
conduce la suspendarea tuturor platilor contravalorii lucrarilor executate in conditiile
prezentului contract, pana la achitarea integrala a majorarilor de intarziere.
I.13.4
In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile la scadenta atunci
Executantul poate calcula si factura ca penalitati 0,1%/zi de intarziere aplicata la suma
neachitata pana la indeplinirea obligatiilor contractuale Penalitatile se achita in termen de 30
zile de la data primirii facturii de penalitate.
I.13.5
Plata penalitatilor de intarziere se va putea efectua si prin compensare cu factura
pentru plata lucrarilor, in baza unui protocol de compensare.
I.13.6
Executantul se obliga sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, rezultand direct sau indirect din
neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor
Executantului.
I.13.7 ASPECTE PENTRU CARE SE POT APLICA PENALITATI SAU REZILIA
CONTRACTUL PENTRU NERESPECTAREA CERINTELOR SANATATII SI
SECURITATII IN MUNCA, PROTECTIA MEDIULUI SI SITUATII DE URGENTA

1.

.

Executantul isi asuma toate riscurile, daunele si prejudiciile ce pot fi provocate
bunurilor sau persoanelor in legatura cu executarea lucrarilor, care pot aparea ca

urmare a unei actiuni realizate in baza sau in legatura cu prezentul contract si
imputabile executantului ori unei stari de neglijenta, oricarui subcontractor al
acestuia, oricarui furnizor, angajat etc.;
2. In functie de conditiile, situatiile identificate de catre achizitor in santier, executantul
il va despagubi pe achizitor si/sau angajatii, persoane terte pentru orice daune si
prejudicii ce pot fi provocate in legatura cu executarea lucrarilor/prestarea serviciilor;
3. Fara a aduce atingere dreptului de a rezilia contractul, cu privire la nerespectarea
prevederilor in materie de securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta,
protectia mediului, exceptand clauzele pentru forta majora, achizitorul, are, de
asemenea dreptul sa aplice sanctiuni pecuniare a caror valori sunt precizate in
prezentul document. Informarea executantului despre aceste penalitati va fi
comunicata in scris prin notificari (fax, e-mail, curier etc.);
4. Decizia cu privire la modul de aplicare a penalizarilor cade in sarcina gestionarului
tehnic al contractului;
5. Valoarea sanctiunilor pecuniare pentru incalcarea reglementarilor este agreata de
catre parti prin semnarea si insusirea prezentei anexe si cuprinde mai multe forme in
functie de gradul de severitate al abaterilor, incalcari GRAVE, FOARTE GRAVE si
EXTREM DE GRAVE;
6. In functie de situatiile intalnite si de gravitatea abaterilor, pe langa aplicarea de
sanctiuni pecuniare, achizitorul poate lua in considerare abaterile executantului si la
stabilirea performantei sale, putand fi un criteriu pentru eliminarea sau depunctarea
de la achizitiile viitoare, inclusiv dar fara a se limita la emiterea unui certificat
constatator negativ;
7. Impreuna, sau in mod alternativ la aplicarea sanctiunilor indicate anterior, achizitorul
poate:
•
sa opreasca/suspende pentru un numar de zile raportat la gravitatea incalcarii – si
in orice caz pana la verificarea eventualelor adaptari sau masuri corective adoptate
pentru a face fata nerespectarii – executia oricarei activitati care face obiectul
contractului, fara ca de aici sa derive, pentru executant, dreptul de prelungire a
termenului de finalizare a activitatilor si nici de compensarea sau rambursare a
unor sume (datorate, retinute etc.);
•
sa solicite executantului ca angajatii acestuia – care sunt responsabili de incalcarea
reglementarilor – sa nu mai poata desfasura activitati in santier sau in santierele
achizitorului, sau dupa caz sa efectueze o noua instruire si testare efectuata de
reprezentantii achizitorului;
•
sa nu mai permita lucrul in instalatiile/echipamentele Achizitorului, persoanelor
care au cauzat un accident de munca sau au fost identificate cu abateri grave de la
normele SSM/SU/PM, indiferent de compania care angajaza respectivele
persoane;
Suspendarea/oprirea activitatii incepe de la data din comunicare. Pentru situatiile care impun
suspendarea/oprirea imediata a activitatilor, oprirea/suspendarea incepe de la data comunicarii
verbale de catre reprezentantii achizitorului care identifica situatia in teren, urmand ca
notificarea in forma scrisa sa fie trimisa ulterior;
Pentru incalcarile EXTREM DE GRAVE, constatate in mod repetat (mai mult de doua incalcari
succesive in cadrul aceleasi lucrari), achizitorul isi rezerva dreptul sa rezilieze contractul, sa
emita certificat negativ.
8. Achizitorul are dreptul sa rezilieze de drept contractul in caz de incalcare, din partea
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executantului si/sau a subcontractorului a prevederilor in vigoare din domeniul
securitatii si sanatatii in munca, situatii de urgenta si protectia mediului, a
reglementarilor ISCIR, cerinte ale achizitorului, inclusiv, dar fara a ne limita la
urmatoarele situatii:
executantul :
•
refuza sa semneze/actualizeze documentele specifice cu privire la sanatatea si
siguranta la locul de munca, conform modalitatilor si a termenilor prevazuti de
legea aplicabila, conventia de exploatare semnata de executant cu achizitorul, a
ITI-PM cuprinse in aceasta si/sau a prevederilor reglementarilor interne ale
achizitorului;
•
nu a luat toate masurile necesare pentru a remedia neconformitatile identificate de
achizitor si comunicate executantului;
•
nu a respectat prevederile privind utilizarea de personal autorizat conform
prevederilor legale aplicabile pentru activitatile desfaturate, sau care nu este apt
din punct de vedere medical;
•
a inregistrat un accident de munca mortal sau cu incapacitate de munca (din
categoria sever) pe durata desfasurarii contractului, din cauza neluarii de masuri
adecvate privind securitatea, sanatatea si siguranta la locul de munca.
•
nu a declarat subcontractorii utilizati pentru activitatile desfasurate.
Stabilirea cuantumului si a conditiilor de penalizare a executantului in domeniul SSM/SU/PM
9. In conditiile nerespectarii de catre executant a prevederilor referitoare la sanatatea si
securitatea in munca, situatii de urgenta si protectia mediului, partile sunt de acord cu
aplicarea de catre achizitor a penalitatilor descrise in tabelul nr. 1 – considerandu-se a fi
un prejudiciu precuantificat si agreat de catre parti. Cuantumul penalitatilor aplicate se
va achita in RON, prin facturare catre executant a sumelor stabilite.
10. Exceptie de la aplicarea penalitatilor descrise in tabelul nr. 1, fac situatiile in care
executantul asigura remedierea imediata a neconformitatilor identificate de catre
reprezentantii achizitorului (de ex: asigurarea imediata a echipamentului individual de
protectie pentru lucratori, dotarea cu mijloace de semnalizare rutiera, achizitia
echipamentelor de munca, a uneltelor/sculelor etc.). dar numai in conditiile in care nu
au existat deja prejudicii datorate incalcarii obligatiilor prevazute in prezenta anexa.
Executantul va face dovada achizitiei bunurilor/echipamentelor prin documente
justificative, facturi, bon de casa etc.,
11. Justificarea abaterilor executantului se face prin documentele intocmite de achizitor si
documentate prin rapoartele de inspectie, notele de control, fotografii etc. si care vor fi
trimise executantului in mod oficial prin notificare scrisa.
12. Lista abaterilor si cuantumului penalitatilor care pot fi aplicate de achizitor in situatia
nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant (pentru alte abateri care nu sunt
cuprinse in lista, penalitatile se vor aplica prin comparatie).
13. Penalitatile sunt aplicate incepand cu a doua abatere constatata in cadrul aceleasi lucrari.
Prima abatere a executantului pentru care s-a trimis notificare in forma scrisa este
considerata avertisment din partea achizitorului.
14. Valoarea maxima a cuantumului penalitatilor care pot fi aplicate in cadrul unui control
nu va depasi valoarea de 10 000 RON.

Aplicabilitate penalitati
Abatere

Necomunicarea catre achizitor (in termen de cel mult 12 ore) a accidentelor produse la locul de munca
al achizitorului, accidente mortale sau grave, cele care produc o incapacitate temporara de munca mai
mare de 30 zile de concediu medical sau accidentele produse in urma caderii de la inaltime sau produse
in instalatiile electrice .
Prezenta in santier a lucratorilor care se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
psihotrope.
Desfasurarea unor activitati pentru care se solicita autorizare/calificare (lucrari in instalatiile electrice,
de gaz, lucru in spatii inchise, lucru la inaltime, manevrarea utilajelor/echipamentelor, legatori de
sarcina etc.) de catre lucratori necalificati/fara pregatirea profesionala necesara indeplinirii activitatilor.
Pentru activitatile din sectorul de gaze naturale, nu este considerata abatere daca lucratorii se alfa sub
supravegherea unui lucrator autorizat, exceptie fac situatiile in care lucrarile se desfasoara la inaltime
sau necesita autorizare pentru manevrarea unui echipament/utilaj etc.
Nerespectarea documentelor de admitere la lucru emise de achizitor referitoare la siguranta activitatilor
relevante ce vor fi desfasurate.
Nu a fost luate masuri pentru asigurarea zonei de lucru (nu a fost realizata separatea electrica a
instalatiei in vederea realizarii zonei de lucru, nu au fost realizate legarea la pamant si in scurt circuit
a instalatiei electrice la care se lucreaza catre toate partile de unde ar putea aparea tensiune).
Nerespectarea sau aplicarea incorecta /incompleta a regulilor referitoare la riscurile electrice.
Lucratorii utilizeaza scari, schele / echipamente de lucru la inaltime necorespunzatoare. Sistemele de
prindere si ancorare sunt neconforme, franghiile, sufele, carligele, lanturile si alte elemente de legare a
sarcinii nu sunt corespunzaroare (prezinta deteriorari vizibile, nu au toate elementele de siguranta etc.).
Nerespectarea totala sau partiala a prevederilor legale si cele ale achizitorului cu privire la protectia
impotriva atmosferei explozive.
Neutilizarea sprijinirilor de maluri pentru lucrarile desfasurate in santuri la adancimi mai mari de 1,5
m.
Necomunicarea catre achizitor (in termen de cel mult 24 ore) a accidentelor la locul de munca a
achizitorului, care nu sunt grave, dar care produc o incapacitate temporara de munca intre 1 si 30 zile.
Neutilizarea echipamentului individual de protectie de catre lucratori, specific si necesar pentru
activitatile desfasurate.
Existenta in santier a lucratorilor care nu au participat la instruirile desfasurate de reprezentanti
achizitorului.
(exceptie fac situatiile in care achizitorul solicita executantul desfasurarea unor lucrari de interventie
de scurta durata si a caror comenzi se fac cu citeva ore inainte de a se executa (de ex: lucrari de sapatura,
refacere carosabil etc.), in aceste situatii, executantul are obligatia de a prezenta lucratorilor riscurile
specifice si masurile de prevenire, de a efectua analiza de risc de ultim moment la locul de munca si de
a consemna instruiea efectuata acestor lucratori in documentele interne specifice).
Utilizarea de cate executant a unor echipamente/utilaje/masini care necesita autorizare conform
prevederi legale dar pentru care executantul nu poate prezenta dovada (documente) autorizari
(macarale, platforme autoridicatoare etc.).
Utilizarea de catre executant a dispozitivelor/echipamentelor individuale si colective de protectie ce
nu respecta standardele de securitate (de ex. lipsa marcajul CE, lipsa verificarilor periodice – nu
exista documente care sa ateste verificarea lor etc.), sunt necorespunzatoare activitatii desfasurate,
sunt folosite cu improvizatii.
Utilizarea incorecta a utilajelor / echipamentelor pentru ridicarea sarcinilor, ridicarea
necorespunzatoare a sarcinilor.
Lipsa delimitarii/semnalizarii zonei de lucru.
Nerespectarea regulilor privind utilizarea si stocarea substantelor chimice in legatura cu etichetarea si
cu fisa tehnica de siguranta a substantei.
Neluarea tuturor masurilor referitoare la managementul situatiilor de urgenta (lipsa mijloacelor de
stingere incendii, lipsa formularelor specifice – lipsa permis de lucru cu foc – daca este cazul).
Poluarea mediului cu diferite substante provenite de la functionarea necorespunzatoare a
echipamentelor de munca si neluarea masurilor de diminuare a impactului asupra mediului, inclusiv
modul de gestionare a deseurilor.
Existenta in santier a lucratorilor autorizati si instruiti dar care nu au fost declarati in prealabil in
documentele de acceptare a lucrarii.
Utilizarea unor echipamente/scule care nu au montate dispozitivele de protectie (aparatori), sunt
necorespunzatoare activitatii desfasurate, sunt folosite cu improvizatii.

Depozitarea necorespunzatoare a materialelor in locurile cu pericol si nesemnalizate.
Neprotejarea/nesemnalizarea golurilor (ale santurilor, canalelor etc.) inclusiv cele provizorii.
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Grad de
severitate

Cuantum
in RON
*EE

**GN

***Alte
activitati

EXTREM DE
GRAVE

1500

x

x

x

EXTREM DE
GRAVE

1500

x

x

x

EXTREM DE
GRAVE

500

x

x

x

EXTREM DE
GRAVE

1500

x

EXTREM DE
GRAVE

1500

x

x

EXTREM DE
GRAVE

1500

x

x

EXTREM DE
GRAVE

1500

x

x

x

1500

x

x

x

1500

x

x

x

750

x

x

x

750

x

x

x

FOARTE
GRAVE

750

x

x

x

FOARTE
GRAVE

750

x

x

x

FOARTE
GRAVE

750

x

x

x

750

x

x

x

750

x

x

x

750

x

x

x

750

x

x

x

FOARTE
GRAVE

750

x

x

x

GRAVE

350

x

GRAVE

350

x

x

x

GRAVE
GRAVE

350
350

x
x

x
x

x
x

EXTREM DE
GRAVE
EXTREM DE
GRAVE
FOARTE
GRAVE
FOARTE
GRAVE

FOARTE
GRAVE
FOARTE
GRAVE
FOARTE
GRAVE
FOARTE
GRAVE

x

Nota: *EE - lucrari desfasurate in instalatiile de energie electrica
**GN – lucrari desfasurate in instalatiile de gaze naturale
***Alte activitati - Lucrari de investitii/mentenanta la cladiri etc
Executarea si documentele necesare
I.13.8 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intrun termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor pana la receptia lucrarilor. Lucrarile
sunt considerate finalizate la momentul semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, fara obiectiuni (inclusiv a predarii documentelor necesare intocmirii cartii
constructiei conform cerintelor contractuale ale Beneficiarului, inclusiv prevederile caietului
de sarcini si acceptarii acestora).
I.13.9 La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Beneficiarului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
I.13.10 Toate documentele de la pct. I.13.8 trebuie sa fie valabile. In cazul in care
documentele de la pct. I.13.8 nu sunt completate corespunzator, Beneficiarul are dreptul de a
refuza receptia serviciilor, acestea considerandu-se intarziate pana la primirea documentelor
completate corespunzator. Executantul se obliga ca imediat dupa executia lucrarilor, in termen
de maximum 2 zile de la data finalizarii, sa emita factura aferenta comenzii de aprovizionare,
pe care o va depune/inregistra la sediul Beneficiarului in vederea efectuarii platii.

I.14
RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE
I.14.1
Pe baza situatiilor de lucrari executate si confirmate, a constatarilor efectuate
pe teren, Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
I.14.2
Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatarile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.
I.14.3
Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere
fizic si functional.
I.14.4
In cazul in care exista cantitati suplimentare, dispozitia de santier se va
intocmi si semna in perioada de valabilitate a contractului. Cantitatile care nu se aproba in
perioada de valabilitate a contractului nu se accepta la decontare
I.14.5
Receptia la terminarea lucrarilor nu se va efectua decat dupa regularizarea
tuturor materialelor care au fost puse la dispozitie de catre Beneficiar, Executantului pentru
lucrarea respectiva.
I.14.6
Data efectuarii receptiei se va comunica Executantului de catre managerul de
proiect / dirigintele de santier inainte cu 2 zile lucratoare de data programata a receptiei.
Executantul are obligatia de a se prezenta la efectuarea receptiei, la data comunicata.
I.14.7
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea
perioadei de garantie.
I.14.8
Beneficiarul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa
lucrarile pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile contractului.
Inspectiile si testarile la care vor fi supuse lucrarile se vor efectua la locul de executare al
a lucrarilor.
I.14.9
Dreptul Beneficiarului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge,
nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca lucrarile au fost inspectate si testate de
Executant, cu sau fara participarea unui reprezentant al Beneficiarului, anterior executarii
acestora.
I.14.10
Prevederile clauzelor I.14.1 – I.14.9 nu il vor absolvi pe Executant de obligatia
asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract.
I.15
REZILIEREA CONTRACTULUI
I.15.1
Daca Executantul nu isi indeplineste in mod culpabil, total sau partial,
oricare dintre obligatiile sale esentiale prevazute de prezentul contract, sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral
contractul precum si de a solicita daune interese pentru toate prejudiciile care i-ar fi
cauzate de Executant ca urmare a neexecutarii. In sensul prezentului paragraf, obligatiile
esentiale ale Executantului, a caror incalcare sau executare necorespunzatoare atrage
rezilierea conform pactului comisoriu reglementat in paragraful I.15.2 al prezentului
articol I.15, sunt cele prevazute la art. 2.1, 2.4, 3.1, 3.2., 3.4, 4 - Clauze Specifice, art.
I.2, I.3.1., I.4.2, I.5, I.9, I.11 - Clauze generale, ale prezentului contract.
I.15.2
Rezilierea va interveni de plin drept, cu efect imediat, fara trecerea vreunui
termen, fara interventia instantei judecatoresti si fara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la data notificarii pe care
Beneficiarul o va trimite Executantului, pentru a-i anunta rezilierea (pact comisoriu
conform art. 1553 C. Civ.). Notificarea de reziliere va putea fi trimisa de Beneficiar, cu
indicarea obligatiilor incalcate, dupa acordarea unui termen
de
remediere
Executantului, care in toate cazurile nu va putea fi mai mare de 2 zile lucratoare. La data
primirii notificarii de remediere Executantul este pus in intarziere cu privire la obligatiile
neexecutate/executate necorespunzator, mentionate in notificarea de remediere.
I.15.3
Paragraful I.15.2 nu aduce atingere dreptului Beneficiarului de a penaliza
Executantul conform prevederilor prezentului contract, precum si de a fi dezdaunat de
Executant, pentru ipotezele anume reglementate in prezentul contract, alternativ cu
dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul.
I.16
INCETAREA CONTRACTULUI
I.16.1
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) partile convin de comun acord incetarea contractului inainte de expirarea duratei sale;
b) expirarea duratei contractului;
c) in cazuri de forta majora potrivit art.I.8;
d) prin reziliere de catre Beneficiar in conditiile art. I.15.
e) prin denuntare unilaterala, in conditiile art. I.17.
I.17
I.17.1

DENUNTAREA CONTRACTULUI
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o
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notificare transmisa Executantului cu 30 de zile anterior datei hotarate de catre Beneficiar
pentru incetarea contractului. In acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data incetarii lui.
I.17.2
Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile
succesive care au fost efectuate anterior incetarii lui.
I.18
DATELE CONTRACTULUI
I.18.1
Limba care guverneaza contractul este limba romana
I.18.2
Legea aplicabila contractului: contractul va fi interpretat conform legilor din
Romania si se completeaza cu prevederile Codului Civil si ale legilor aplicabile in Romania.
I.19
SOLUTIONAREA LITIGIILOR
I.19.1
Beneficiarul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul
sau in legatura cu indeplinirea contractului.
I.19.2
Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul si
Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, litigiul decurgand
din/sau in legatura cu acest contract referitor la validarea, interpretarea, executarea, ori
desfiintarea lui se va inainta spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul
Beneficiarului. Prevederile acestei clauze sunt acceptate de catre Executant in mod expres,
prin semnarea contractului, conform prevederilor art 1203 Cod Civil.
I.20
COMUNICARI
I.20.1
Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
I.20.2
Orice document scris trebuie inregistrat de catre Beneficiar si Executant atat in
momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
I.20.3
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon cu conditia confirmarii in
scris a celor stabilite, fax, sau e-mail, in masura in care partile stabilesc clar adresele care se
utilizeaza.
I.21
INTARZIERI IN INDEPLINIREA CONTRACTULUI
I.21.1
Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Executantul nu poate respecta
termenul de executare al lucrarilor, acesta are obligatia de a notifica Beneficiarul, in timp
util, dar inainte de expirarea termenului de prestare.
I.21.2
Notificarea nu exonereaza Executantul de obligatia de a repara intregul
prejudiciu cauzat Beneficiarului, datorita nerespectarii obligatiilor contractuale in
conformitate cu prevederile prezentului contract.
I.22
PREVEDERI FINALE
I.22.1
Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile
intre partile contractului si in raporturile cu tertii, decat daca rezulta expres din acte negociate
de parti si semnate de reprezentantii legali ai partilor.
I.22.2
Anularea unora dintre prevederile acestui contract nu va inlatura drepturile si
obligatiile partilor ce rezulta din prevederile ramase in vigoare si nu aduce atingere
obligatiilor deja executate de parti.
I.22.3
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui.
I.22.4
Partile declara ca dispun de toata experienta si cunostintele necesare incheierii
prezentului contract, ca toate prevederile prezentului contract (inclusiv ale anexelor acestuia)
au fost negociate de catre parti, ca prezentul contract este incheiat in deplina cunostinta de
cauza cu privire la efectele acestuia, cunoscand si intelegand pe deplin toate aspectele legale,
tehnice si comerciale legate de incheierea, executarea si incetarea prezentului contract.

Anexa nr.

la contractul:

Codul de conduită pentru Furnizori
Actualizat 06.2020
Este extrem de important pentru noi ca furnizorii noştrii să respecte standarde specifice legate de drepturile omului, condiţii de muncă şi
aspecte de mediu. Mai mult, aceştia trebuie să se asigure că aplică standarde morale şi etice stricte şi respectă obligaţiile legale.
DELGAZ GRID recunoaşte în mod expres cele zece principii ale UN Global Compact şi sprijină în mod activ aceste principii fundamentale în domeniul drepturilor
omului, standardelor de muncă, standardelor de mediu, precum şi aplicarea standardelor de afaceri etice şi morale stricte. Aceste principii joacă de asemenea
un rol important în relaţia dintre DELGAZ GRID şi furnizorii săi şi au fost incluse în Codul de conduită pentru Furnizorii DELGAZ GRID. Furnizori noştri
(inclusiv societăţile lor comerciale, angajaţii, reprezentanţii, subcontractanții şi partenerii de vânzări) trebuie să respecte toate prevederile legale
interne şi externe în vigoare şi să evite toate acțiunile care ar afecta compania sau ar putea face ca DELGAZ GRID sau o companie afiliată DELGAZ
GRID să încalce sau să facă obiectul unor sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare. În plus, în conformitate cu UN Global Compact, ne
așteptăm ca furnizorii noştri să respecte următoarele standarde:
•
•
•

Standarde sociale – respect pentru drepturile omului şi crearea de condiții de lucru adecvate pentru angajați
Standarde de mediu – reducerea impactului asupra mediului
Standarde de guvernanţă corporativă – aplicarea standardelor de afaceri etice şi morale stricte, astfel încât să se respecte legea în vigoare
(conformitatea)

DELGAZ GRID este dispusă să colaboreze cu furnizorii săi pentru a se asigura că ei vor respecta standardele menționate mai sus. DELGAZ GRID îşi
rezervă dreptul de a monitoriza dacă Codul de conduită pentru furnizori este respectat folosind următoarele metode: declarație pe propria
răspundere a furnizorului, declarație prin intermediul unor terți, depunerea de certificări, precum şi dreptul de a efectua audituri la fața locului
pentru a se asigura că este respectat Codul de conduită pentru furnizori. Codul de conduită pentru furnizori este parte integrantă a contractelor între
DELGAZ GRID şi furnizorii săi, şi furnizorii lor din amonte. Dacă furnizorii nu respectă prevederile Codului de conduită pentru furnizori, este de aşteptat
ca aceştia să întrprindă masuri de remediere imediată. DELGAZ GRID își rezervă dreptul de a nu începe şi/sau de a rezilia contractele cu furnizorii care
nu pot demonstra adeziunea lor la acest Cod de conduită.

Standarde sociale
Respect pentru drepturile omului
Ne aşteptăm ca furnizorii noştri să respecte şi să sprijine Declarația Universală ONU a Drepturilor Omului, precum şi de a asigura că nu sunt complici in abuzuri în
ceea ce priveşte drepturile omului. Acolo unde există legislaţie naţională specifică, prevalează regulile care oferă o mai mare protecţie angajaţilor.
Securitate şi Sănătate în Muncă
În conformitate cu legile şi reglementările în vigoare, furnizorii noştri trebuie să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a angajaților lor. Toate
pericolele şi riscurile care rezultă pentru sănătate întâmpinate de către angajați, trebuie evaluate în mod corespunzător şi trebuie luate măsurile de
protecţie necesare. În plus, aceştia trebuie să ofere angajaților cursuri de formare continuă cu privire la regulamentele privind securitatea la locul
de muncă.
Fără exploatarea prin muncă a copiilor, sau muncă forţată sau ilegală
În conformitate cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), furnizorii noştri nu trebuie să tolereze exploatarea prin munca a minorilor, munca
forțată, sau orice altă formă de muncă obligatorie.
Fără discriminare sau hărţuire
Furnizorii noștri trebuie să-şi trateze toţi angajaţii cu respect și demnitate. Nici un angajat nu va fi hărțuit sau abuzat fizic, psihologic, sexual sau verbal sau abuzat
în orice fel sau din orice motiv. Interzicerea discriminarii la locul de muncă are aplicabilitate şi asupra recrutării, compensaţiei, promovării respectiv terminării
relaţiilor de muncă.
Transparența programului de lucru și remunerarea
Programul de lucru al furnizorilor noștri trebuie să respecte legile în vigoare. Angajații lor trebuie să primească contracte de muncă în care
programul de lucru și de compensare sunt stabilite în mod explicit. Toate remunerațiile trebuie plătite fără întârziere şi în conformitate cu legile în
vigoare aplicabile ţinând cont de standardele locale, acoperind nevoille de bază şi asigurând şi un venit discreţionar.
Libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă
Furnizorii noștri trebuie să respecte libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă al angajaților lor, după cum se menționează în legile aplicabile în
vigoare și convențiile OIM.
Respect pentru comunităţile locale şi indigeni
Furnizorii noştrii sunt datori să minimizeze orice impact negativ fizic, social, de mediu, precum şi riscurile asupra comunităţilor locale respectiv
asupra indigenilor. Furnizorii recunosc circumstanţele speciale ale indigenilor şi trebuie să înţeleagă temerile şi asteptările comunităţilor în care
muncesc şi trăiesc.
Soluţionarea plângerilor
Recomandăm ca furnizorii noştrii să ofere un mecanism de soluţionare a plângerilor pentru a permite eventualelor temeri sau posibile violări ale
acestor standarde sa fie raportate anonim, oferind protecţia identităţii şi evitarea represaliilor. Acolo unde nu e posibil, aşteptăm ca furnizorii
noştrii să asculte cu deschidere temerile ridicate, să acţioneze şi să protejeze persoanele în cauză.
Adiţional furnizorii sunt încurajați să îşi informeze angajaţii să contacteze whistle blower-ul extern DELGAZ GRID (hotline) pentru a raporta
probleme legate de implementarea efectivă şi executarea acestui Cod de conduită, anonim. Pentru mai multe detalii despre sistem şi detaliile de
contact vă rugam accesaţi https://www.eon.com/en/about-us/compliance/whistleblower.html

Standardele de mediu
Protecţia mediului
Ne așteptăm ca furnizorii noștri să fi dezvoltat și implementat o politică concretă de mediu şi să-şi desfăşoare activitățile lor de afaceri în conformitate
cu toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește protecția mediului.
Manipularea materialelor periculoase
La manipularea substanțelor (materiale, preparate și produse) care sunt clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, furnizorii noştri trebuie să se
asigure că astfel de substanțe sunt achiziţionate, etichetate, tratate, transportate, depozitate, reciclate, și/sau eliminate în condiții de siguranță.
Reducerea utilizării resurselor, deșeurilor şi emisiilor
Furnizorii noștri trebuie să depună în mod constant eforturi pentru a utiliza mult mai atent și responsabil resursele și să integreze această abordare
în activităţile lor de afaceri și management. Toate sursele de deșeuri, precum şi emisiile în aer, apă, sol trebuie reduse la minim, definite și
monitorizate.

Standardele de guvernanță corporativă

Legislația antitrust și incurajarea competiţiei libere
Furnizorii noștri trebuie să respecte toate legile antitrust naționale și internaționale. Ne aştepăm ca aceştia să încurajeze compeţia liberă, pieţele transparente şi şă
ia măsuri împotriva compeţiei neloiale, a restricţionării competiţiei sau altor comportamente non-transparente. Măsuri preventive corespunzătoare trebuie luate în
acest scop.

Anti-corupție
Furnizorii noștri trebuie să acționeze împotriva corupției şi mitei, ceea ce include luarea masurilor corespunzătoare pentru prevenirea corupției și
mitei atît în interiorul propriei organizații cât și in întreg lanțul de aprovizionare. Totodată furnizorii noștrii trebuie să se asigure că relațiile
personale nu interferează cu activitățile de afaceri.
Respectarea reglemetărilor piețelor de capital
Furnizorii noștrii trebuie să adere la sancțiunile și embargourile naționale și internaționale precum și alte restricții legate de comerțul exterior,
prevazute de legislație precum si la reglementarile referitoare la tranzationarea energiei. Furnizorii noștrii trebuie să respecte toate reglementarile
nationale și internaționale care guvernează piețele de capital.
Spălarea de bani
Furnizorii noștri trebuie să se abțină de la orice formă de activități de spălare a banilor.
Protecția datelor
Furnizorii noștrii trebuie sa se asigure ca datele personale sunt tratate cu maxim de atenție.
Conflicte de interese
Furnizorii noștri trebuie să se asigure - fără a fi solicitaţi în acest sens - că nu apar conflicte de interese între aceştia şi DELGAZ GRID sau, în cazul în
care astfel de conflicte sunt descoperite, că acestea sunt eliminate și raportate către DELGAZ GRID.
Noi, __________________________________________________________________ (nume furnizor) certificam aplicarea principiilor de mai sus.
Data/Loc__________________________________________ Semnatura ______________________________

Informarea privind protecția datelor
Respectarea reglementărilor de protecție a datelor este foarte importantă pentru noi. Mai jos vă
oferim o serie de informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Următoarele prevederi se aplică cu începere de la 25.05.2018, adică de la intrarea în vigoare a
Regulamentului privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) .
A. Utilizarea
datelor
dvs.
în
încheierea,
executarea
și
încetarea
unei
relații contractuale (Art. 6(1) lit. b, GDPR) sau în interesul nostru legitim
(Art. 6(1) lit. f GDPR)
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu reglementările privind protecția
datelor aplicabile în prezent.
Folosim datele dvs. pentru a încheia, executa și înceta un contract cu dvs. sau cu angajatorul dvs. Mai
exact, aceste date reprezintă:
•
•
•

Numele dvs.,
Adresa dvs. de serviciu,
Informațiile dvs. de contact de serviciu, precum număr de telefon și adresă de e-mail.

Dacă sunteți partenerul nostru contractual direct, adunăm informații suplimentare de la dvs.,
precum
• Datele dvs. bancare
în scopul încheierii, executării și încetării relației contractuale.
Dacă sunteți reprezentant/ angajat sau persoana de contact al partenerului nostru contractual,
utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați
sau este posibil să ne bazăm pe datele dvs. personale în pregătirea materialelor necesare prestării
serviciilor. Putem prelucra unele dintre datele dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor legale care
incumbă în sarcina companiei în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor
formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente derulării relațiilor comerciale de către
companie sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a companiei, stabilită prin reglementări ale
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către partenerul nostru contractual.
Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general date de identificare (nume, prenume,
adresa de e-mail, telefon) adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență precum
și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct sau care sunt necesare şi rezultă ca urmare a
desfăşurării relaţiilor contractuale (ca de exemplu: cod loc de consum, cod instalaţie, index, categorie
consum etc).
Dacă nu am colectat aceste date direct de la dvs., le-am obținut din surse publice.

B. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6/1) lit. f, GDPR)
Dacă sunteți partenerul nostru contractual, în anumite situații desfășurăm un proces de precalificare
în vederea stabilirii relațiilor contractuale.
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Acest lucru înseamnă că
•

stabilim dacă, având în vedere prevederile Legii împotriva spălării banilor, ale și ale listei de
sancțiuni UE aferente Directivelor 2580/2001 și 881/2002, putem intra într-o relație
contractuală cu dvs. și

•

verificăm bonitatea dvs.

În procesul de verificare a scorului de credit, înainte de încheierea contractului obținem informații
privind bonitatea de la companiile de raportare a scorului de credit.
Putem refuza să încheiem un contract cu dvs. dacă verificarea întoarce indicatori negativi privind
bonitatea dvs. Indicatorii de bonitate pot fi indicatori negativi gravi (insolvență, declarație pe proprie
răspundere, cercetare în stare de arest), care sunt indicatori negativi ai activităților dvs. neconforme
cu prevederile contractului.
Companiile de raportare a scorului de credit arhivează date pe care le primesc de la bănci și societăți
comerciale. Aceste date includ nume, prenume, data nașterii, adresa cât și informații privind creanțe
neachitate și activități neconforme cu contractele încheiate. Companiile de raportare a scorului de
credit pun aceste date la dispoziția partenerilor lor pentru ca aceștia să poată verifica bonitatea.
Cerințe: Partenerii contractuali ai companiilor de raportare a scorului de credit au un interes legitim
cu privire la datele transmise. Un interes legitim poate fi intenția de a încheia un contract, de pildă.
Dacă doriți să obțineți informații privind datele deținute cu privire la dvs., le puteți obține direct de la
aceste companii.
C. Prevederi legate de verificarea scorului de credit (interes legitim - Art. 6/1) lit. f , GDPR)
Pentru a evita creanțele irecuperabile, monitorizăm inițierea procedurilor de insolvență.
D. Perioadă de retenție
Următoarele prevederi se aplică angajaților partenerilor noștri contractuali: Datele cu caracter
personal furnizate de angajatorul dvs. sunt arhivate de noi într-o bază de date pe durata și în scopul
plasării de potențiale comenzi suplimentare de către angajatorul dvs., până când angajatorul dvs. sau
noi nu mai suntem interesați de menținerea unei relații de colaborare.
Următoarele prevederi se aplică dacă dvs. sunteți partenerul contractual: După încetarea relației
contractuale, vom arhiva datele relevante acestei relații contractuale pe durata perioadelor legale de
retenție și le vom șterge la expirarea acestei perioade. Sunt scutite datele cu caracter personal
furnizate de dvs. pe care le arhivăm într-o bază de date pe durata și în scopul plasării de potențiale
comenzi suplimentare de către noi, până când dvs. sau noi nu mai suntem interesați de menținerea
unei relații de colaborare. Ne veți anunța în cazul în care nu mai sunteți interesat în menținerea unei
relații de colaborare.
E. Destinatari și Categorii de destinatari
În situațiile în care este necesar, oferim date cu caracter personal companiilor din grupul nostru sau
prestatorilor de servicii externi (de pildă pentru facturare sau servicii IT) în baza legală a unui acord
de prelucrare a datelor.
Alți destinatari ai datelor pot fi:
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•

Autoritățile publice, în baza prevederilor legale (de pildă prestatori de asigurări sociale,
autorități fiscale, poliție, procuratură, agenții de reglementare).

F. Transferuri de date către țări terțe
Transferurile de date către țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor („țări terțe”)
rezultă în urma administrării, dezvoltării și operării sistemelor IT și doar în măsura în care a)
transferul este permis, și b) există condiții speciale de transmitere către o țară terță, în special faptul
că importatorul de date garantează un nivel adecvat de protejare a datelor conform clauzelor
contractuale standard UE pentru transferul datelor cu caracter personal către procesatori de date din
țări terțe.
Clauzele contractuale standard UE pot fi descărcate de la această adresă
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

http://eur-

G. Drepturile dumneavoastră
Partea responsabilă de prelucrarea datelor dvs. este partenerul contractual. Puteți găsi aceste
prevederi în contractul încheiat cu dvs. sau vă puteți întreba angajatorul.
Aveți dreptul să vă împotriviți în orice moment utilizării comerciale sau în alt scop a datelor
dumneavoastră dacă această utilizare are loc în baza Art. 6(1) lit. f, GDPR (protejarea intereselor
legitime ale părții responsabile). Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să ne trimiteți
un simplu mesaj.
Puteți continua să solicitați informații în orice moment cu privire la datele dvs. pe care le deținem,
corectarea erorilor cât și ștergerea acestora dacă datele nu mai sunt necesare sau, dupa caz, o
restricție a procesării datelor dvs.
Aveți dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat, convențional, interoperabil și care
poate fi citit în mod electronic, și de a le transfera unei alte părți responsabile dacă ați consimțit la
comunicarea acestor date sau dacă prelucrarea acestora este necesară în vederea îndeplinirii unui
contract. La cerere, vă vom transfera datele unui terț numit de dvs. sau unei alte companii.
Pentru a transmite o solicitare privind drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați
responsabilul nostru cu protecţia datelor la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro
În plus, puteți transmite o sesizare unei autorități de reglementare. Puteți apela la o autoritate de
reglementare cu jurisdicție asupra adresei noastre sau a dumneavoastră.
Contractantul este obligat să își informeze angajații conform anexei „Informarea privind protecția
datelor” că companiile din Grupul E.ON prelucrează date ale angajaților/ reprezentanților
contractantului, și în ce constă această prelucrare. Dacă sunteți partenerul nostru contractual și, de
pildă, în calitate de PFA sunteți acoperit de prevederile legislației privind protecția datelor, aceste
informați
vă privesc în modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
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Convenţie privind organizarea activităţilor de
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ,
SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
(contracte lucrări şi servicii)

Anexă la contractul nr. ………………………………
Părţile:
DELGAZ GRID S.A.Targu Mures, B.dul Pandurilor, nr. 42, tel. 0365 403300, fax.
0265260418,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/326/2000, cod fiscal RO 10976687, cod
IBAN RO11BRDE270SV27540412700, deschis la Banca BRD sucursala Targu Mures, reprezentata
prin dl. Ferenc Csulak, Director General si dna. Mihaela Loredana Cazacu , General Adjunct,
dna.Anca Liana Evoiu ,Director General Adjunct, si dl. Petre Stoian , Director General Adjunct,in
calitate in calitate de Achizitor,pe de o parte,
şi
SC ………………..…..….… SRL din ………………..………, str. …… nr.4, telefon/fax.
……….…… număr de înmatriculare J ……….… cont IBAN ………….……………, deschis la
……….…….…, reprezentata prin ……………………….…, Director General, în calitate de
Executant, pe de altă parte.
Au stabilit următoarele cerinţe, obligaţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului:
SCOP
Prezenta convenţie reglementează obligaţiile şi răspunderile părţilor pe linie de securitate şi sănătate în
muncă, situaţii de urgenţă şi protecția mediului, în vederea asigurării și implementării de măsuri
adecvate pentru prevenirea evenimentelor/accidentelor de muncă sau tehnice, a incidentelor de mediu
şi cunoasterea modului de acțiune în situații de urgență.
În conformitate cu principiile de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia
mediului aplicabile în cadrul DELGAZ GRID S.A., pentru realizarea obiectivelor specifice în
domeniu, executanţii asigură o parte semnificativă a operaţiunilor DELGAZ GRID S.A. şi, în
consecinţă, performanţele înregistrate în colaborarea cu aceştia sunt foarte importante pentru
asigurarea unui climat de lucru adecvat, caracterizat de preocuparea celor implicaţi pentru eliminarea
sau reducerea factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
Executanților le revine responsabilitatea de a se asigura că personalul propriu este informat şi se
conformează cerinţelor pe toată durata contractului.
POLITICA STOP MUNCII NESIGURE A ACHIZITORULUI
În cadrul DELGAZ GRID SA, prin Politica STOP Muncii Nesigure, securitatea, integritatea
lucrătorilor, persoanelor terţe, constituie, nu doar o obligaţie legală, este o răspundere morală faţă de
toţi participanţii la desfăşurarea activităţii, a persoanelor terţe. DELGAZ GRID S.A. consideră că nicio
lucrare nu este atât de urgentă încât să nu putem dedica timp suficient ca să fie realizată în siguranța.
Prin Politica STOP Muncii Nesigure, toți angajații și contractorii DELGAZ GRID S.A. sunt
împuterniciți să oprească activitățile de lucru considerate a fi un pericol iminent, cele în care sunt
identificate condiții sau comportamente care ar putea provoca moartea unor persoane, vătămări grave
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sau daune asupra mediului. Reluarea activității se va face numai după îndepărtarea pericolului și
asigurarea unui loc de muncă sigur.
DOMENIUL DE APLICARE
Prevederile prezentei convenţii sunt valabile pe perioadă executării lucrărilor care fac obiectul
contractului nr. ..................... din .........................., începând cu data semnării contractului şi a
prezentei convenţii şi până la finalizarea acestora.
Prevederile prezentei convenţii nu sunt limitative, ele stabilesc în linii mari obligaţiile şi răspunderea
părților referitoare la securitatea şi sănătate în muncă, protecția mediului şi a situaţiilor de urgenţă
conform legislaţiei, reglementărilor și normelor în vigoare, ele sunt completate cu cerințele
achizitorului prevăzute în caietul de sarcini, contract şi a anexelor la contract.
TERMINOLOGIE
Achizitor: destinatar al serviciilor/lucrărilor contractate.
Executant: persoană fizică sau juridică cu care se încheie un contract şi care se angajează faţă de
achizitor pentru executarea unei lucrări, prestarea unor servicii etc..
Subcontractant: persoană fizică sau juridică cu care executantul încheie un contract şi care se
angajează faţă de executant şi achizitior pentru executarea unei lucrări, prestarea unui serviciu.
Procedura: mod document de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces.
Instrucţiune de lucru: descriere detaliată a modului în care sarcinile se efectuează şi se înregistrează.
Instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă: descriere a regulilor de siguranţă specifice
activităţilor desfăşurate.
SSM/SU/PM: securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.
Situaţii de Urgenţă: Apărare Împotriva Incendiilor şi Protecţie Civilă.
Incident: orice eveniment neplanificat, nedorit (sau lanţ de evenimente) care a cauzat sau ar fi putut să
cauzeze vătămări, boli şi/sau daune (pierderi) ale bunurilor, mediului înconjurator sau terţilor. Include
atât accidentele produse, cât şi cele evitate (Near miss).
Eveniment: (Conform Legii 319/2006) Accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale
organsmului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de servici, situaţie
de persoană dată disparută sau accident de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate
persoane angajate, incident periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de
profesie.
Incident cu potenţial ridicat (HiPo): orice incident care are potenţial de consecinţe majore (Nivel S4)
precum şi impact negativ asupra persoanelor sau asupra mediului înconjurător.
Incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic,
emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă
sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost
posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.
Accident evitat (Near Miss – NM): Un incident neplanificat, serii de evenimente sau condiţii care au
avut loc la locul de muncă care, deşi nu au dus la nici un prejudiciu, boli, vătămări sau daune asupra
mediului, au avut potenţialul de a face acest lucru.
Accident de muncă: vătămarea violentă a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care
au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca
incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.
Accident de munca mortal (Fatality): incidentul care, in urma accidentarii grave, se soldează cu
decesul lucrătorilor proprii, executanţilor, subcontractanţilor, vizitatorilor, independent de timpul aflat
între producerea accidentului şi producerea decesului.
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Accident de muncă cu invaliditate: accidentul de muncă în urma căruia rezultă pierderea parţială sau
totală a capacităţii de muncă;
Accident de muncă colectiv: accidentul în care sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi
din aceeaşi cauză.
Accident uşor: eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care necesită numai acordarea
primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de 3 zile.
Accident de muncă soldat cu zile de incapacitate temporară de muncă: situaţia în care propriul
lucrător, un lucrător al executantului sau un vizitator este accidentat, iar în urma vătămării rezultate
acesta nu este în condiţia de a-şi relua activitatea în ziua următoare, zi care succedă zilei de muncă în
care s-a produs accidentul. Casificarea incidentelor de sănătate și securitate în funcţie de nivelul de
severitate este stabilită în anexa 4 la prezenta decizie.
Accident de muncă care duce la restricţionarea capacităţii de muncă (Restricted Work Case RWC) (fără incapacitate de muncă): accidentul de muncă suferit de proprii lucrători, lucrătorii
executantului sau vizitatori în timpul procesului de muncă, care nu se soldează cu incapacitate
temporară de muncă, care necesită acordarea de îngrijiri medicale (mică intervenție chirurgicală și/sau
tratament medicamentos) pentru tratarea afecțiunii. Lucrătorul nu mai poate desfășura toate sarcinile
de muncă specifice, ceea ce presupune limitarea activităților desfășurate şi/sau transferarea pe o
perioadă determinată, până la refacerea capacității de muncă, a persoanei accidentate la un alt loc de
muncă deoarece acesta nu își mai poate efectua activitatea desfășurată înainte de producerea
accidentului.
Accident de muncă fără incapacitate temporară de muncă (Medical Treatment Case – MTC),
dar care necesită acordare de îngrijiri medicale (mică intervenție chirurgicală și/sau tratament
medicamentos): accidentul de muncă suferit de proprii lucrători, lucrătorii executantului sau vizitatori
in timpul procesului de munca, care nu se soldează cu incapacitate temporară de muncă, dar care
necesită acordarea îngrijirilor medicale de specialitate (medic specialist, serviciul de urgenţă, etc),
altele decât un simplu prim ajutor și după care persoana accidentată își poate relua activitatea.
Caz de prim ajutor (First Aid Case – FAC): Este o vătămare legată de activitatea de muncă care
necesită tratament administrat de sine sau asistenţa unui responsabil acordare de prim ajutor şi nu
necesită asistenţa din partea unui furnizor medical extern, a unui furnizor de servicii medicale
profesionale sau a unei clinici medicale. Dacă asistenţa este asigurată de un medic specialist, dar nu
include tratament medical, acesta este, de asemenea, considerat prim ajutor.
Accident de traseu (Commuting incident): accident al lucrătorului, executantului, vizitatorului în
timpul și pe traseul normal de deplasare de la domiciliul acestui la locul de muncă organizat de
angajator și invers sau în timpul pauzelor reglementate de masă.
Boală legată de profesiune: boala cu determinare multifactorială, la care unii factori determinanți sunt
de natură profesională.
Boală profesională: afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii,
cauzată de agenți nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locului de muncă, precum și
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
Condiție nesigură: situație care ar putea conduce la producerea unui incident fără rănire cu sau fără
pagube materiale sau eventual la vătămarea lucrătorilor, executanților, consumatorilor sau vizitatorilor
(de ex. robinet hidrant blocat, stingător defect, echipament de muncă defect, tablou electric neînchis,
cale de acces blocată, balustradă/mână curentă deteriorată, acoperiș deteriorat).
Acțiune nesigură: practică, comportament care poate cauza o accidentare (rănirea unui lucrător,
executant, consumator sau vizitator, etc.) şi/sau ar fi putut produce pagube materiale (de ex: purtarea
necorespunzătoare a EIP, purtarea cu știința a EIP deteriorat sau neverificat, utilizarea unui echipament
de muncă neverificat, efectuarea unor improvizații, etc).
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Eveniment rutier: accidentul de trafic în care sunt implicate autoturismele companiei sau autoturisme
personale utilizate în scop de serviciu, indiferent daca este vorba de vătămări corporale şi/sau pagube
materiale.
Echipament de muncă: orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă.
Echipament individual de protecţie: orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un de un
lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a
îndeplini acest obiectiv.
Incendiu: ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi
de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii
procesului de ardere (conform Legii 307/2006 privind Apărarea Împotriva Incendiilor, cu modificările
și completările ulterioare);
Situație de urgență: eveniment excepțional, cu caracter non militar, care amenință viața sau sănătatea
persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea stării de
normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și
managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate; riscurile generatoare de situații de urgență
sunt cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii,
alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori
amenajări, căderi de obiecte din atmosferă, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și
alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate
de factori de risc specifici (conform OUG nr. 21/2004 privind Managementul situațiilor de urgență, cu
modificările și completările ulterioare)
Incident de mediu: evenimentul produs ca urmare a unor deversări/emisii accidentale de substanţe
sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub forma de vapori sau de
energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/bruşte, prin care se
deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice. Casificarea incidentelor de mediu în
funcţie de nivelul de severitate este stabilită în anexa 4 la prezenta decizie.
Deseu: orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce.
Poluant: orice substanță, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de
energie, radiație electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibrații care, introdusă în mediu,
modifică echilibrul constituenților acestuia și al organismelor vii și aduce daune bunurilor materiale;
Poluare: introducerea directă sau indirectă a unui poluant care aduce prejudicii sănătății umane și/sau
calității mediului, dauna bunurilor materiale, ori cauzează o deteriorare sau o împiedicare a utilizării
mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime.
I. ACTE NORMATIVE REGLEMENTATOARE:
Părțile au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului, precum şi a altor acte normative şi reglementări în
vigoare şi aplicabile activităţii desfăşutate.
II. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI:
1. să desemneze un responsabil din cadrul personalului său care să supravegheze activitatea şi să
garanteze implementarea măsurilor de securitate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului
stabilite. Persoana desemnată va fi calificată (va avea efectuat cursul de inspector/specialist în
domeniul securității și sănătății în muncă), va cunoaşte prevederile din domeniul SSM/SU/PM, va fi
capabilă să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor de muncă și incidentelor de mediu;
2. să execute lucrările/să presteze serviciile, respectând pe deplin prevederile consemnate în
conţinutul caietului de sarcini, a contractului şi a documentelor anexe contractului, toate dispoziţiile
legilor aplicabile, ale reglementărilor interne, ale reglementărilor şi normelor tehnice în vigoare în
fiecare moment al executării activităţilor;
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3. să fie în posesia evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice şi adaptate
activităţilor desfaşurate, să identifice riscurile și să se asigure că lucrătorii au identificat și cunosc
riscurile specifice activităților desfășurate (să efectueze analiza de risc de ultim moment – ARUM);
4. să asigure implementarea în cadrul societății a unui proces/sistem de analiză de risc de ultim
moment, să facă dovada efectuării anterior începerii lucrărilor (în fiecare zi) a Analizei de risc de
ultim moment- ARUM (conform model orientativ/informativ - Anexa 2);
5. să asigure întocmirea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie, în baza identificării şi
evaluării riscurilor specifice activităţilor curente desfăşurate;
6. să asigure întocmirea şi actualizarea, instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, ţinând
seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru din şantier;
7. să asigure, după caz, notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă în cazul lucrărilor de
demolare/înlocuiri materiale cu conţinut de azbest;
8. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare la utilizarea substanţelor chimice periculoase şi
la efectuarea lucrărilor de demolare/înlocuire materiale cu conţinut de azbest;
9. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare la manipularea şi depozitarea manuală şi
mecanizată a maselor, materialelor;
10. să asigure respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale achizitorului la utilizarea echipamentelor
de muncă;
11. să asigure securitatea lucrătorilor pentru lucrul la înălţime, precum şi protecţia împotriva căderii de
materiale şi obiecte de la înălţime;
12. să poată prezenta pentru lucrătorii din santier, documentele din care să rezulte că sunt instruiţi şi
autorizaţi, cel puţin următoarele:
- dovada autorizării pentru activitatea desfăşurată (instalator, sudor, deservent de utilaj, legător
de sarcină, macaragiu etc.);
- fişa de instruire colectiva;
13. să asigure, pentru toți lucrătorii prezenți în șantier echipamente individuale de protecţie specifice şi
adaptate activităţilor desfăşurate;
14. să retragă efectivele din zona de lucru când aceasta devine periculoasă, în urma constatărilor
proprii sau în urma înstiinţării/informării de către achizitor prin reprezentanţii săi. Revenirea în zona
de lucru se va face numai după ce pericolul sau starea de pericol identificată a fost îndepărtată.
15. echipamentele/utilajelele deţinute şi utilizate pentru desfăşurarea activităţilor vor fi adecvate
lucrărilor desfăşurate, vor fi întreţinute şi verificate periodic (conform specificaţiilor tehnice
aplicabile), vor fi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (inclusiv ale prescripţiilor
ISCIR etc.). Documentele care atestă autorizarea şi verificarea utilajelor şi a echipamentelor să poată fi
puse la dispoziţia reprezentanţilor achizitorului în orice moment.
16. să asigure echipamente/utilaje/dispozitive fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în
şantier;
17. nu va acţiona în niciun fel instalaţiile şi utilajele achizitorului fără permisiunea acestuia;
18. pentru lucrările care prezintă riscuri majore (ridicări mecanizate, lucru la înălțime, lucrări în
rețeaua de gaz etc.), vor identifica şi gestiona toate pericolele asociate acestor activităţi. Executanţii
vor avea întocmită o instrucțiune specifică adaptată lucrărilor executate, instrucțiune care va fi trimisă
reprezentanţilor achizitorului anterior începerii acelei activități, pentru analiză şi aprobare - după caz,
un exemplar al acestor documente se va regăsi la locul desfăşurării activităţii;
19. formele specifice emise de achizitor pentru începerea lucrăriilor (ordin de începere, permis de lucru
etc.) vor fi eliberate numai după ce executantul a prezentat spre analiza şi avizare, după caz, toate
documentele şi certificările specifice din domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă, situaţiilor de
urgenţă şi protecţia mediului (planul propriu, conform HG 300/2006, evaluare de risc alte documente
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prevazute în prezenta anexă sau alte documente parte intregranta din contract), solicitate de
reprezentanţii achizitorului;
20. să asigure delimitarea şi semnalizarea corespunzătoare prin marcaje şi semnalizări vizibile atât ziua
cât şi noaptea a locului de muncă cât şi a zonelor de depozitare a materialelor;
21. să asigure în şantier sau zona adiacentă acestuia, prin semnalizare și delimitare, căile de acces
pietonale și auto;
22. executantul nu va permite accesul persoanelor în zona de lucru (lucrătorii proprii, lucrătorii
subcontractorilor, personalului de control etc.) dacă acestea nu sunt echipate corespunzător (lipsa unuia
sau a întregului echipament de protecţie specific pentru riscurile identificate);
23. executantul va interzice intrarea persoanelor neautorizate în zona sa de lucru cu excepţia
personalului achizitorului cu rol de verificare, coordonare şi control sau alte persoane care sunt însoţite
de reprezentanţii achizitorului;
24. nu va bloca căile de acces şi nu va depozita materiale şi utilaje în zonele cu acces pietonal și auto,
nu va bloca drumurile publice/private decât după obținerea unei aprobări în prealabil de la
administratorul/proprietarul drumului sau a instituțiilor abilitate;
25. executantul va interzice accesul lucrătorilor care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
substanţelor cu efecte psihotrope sau care nu sunt apti pentru desfăşurarea activităţilor. Este interzisă
existența/păstrarea în zona de lucru a băuturilor alcoolice, chiar dacă ambalajele sunt închise, sigilate;
26. va asigura în zona în care desfăşoară lucrări, materialele necesare acordarii primului ajutor în caz
de accidentare (trusă de prim ajutor cu dotarea corespunzătoare), va desemna şi instrui lucrători care să
aibă capacitaţile necesare pentru acordarea primul ajutor, (numărul lucrătorilor instruiți pentru
acordarea primului ajutor, va fi de cel puţin 10% din numărul angajatilor prezenţi în şantier);
27. să asigure supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor conform cerinţelor HG 355/2007;
28. va preda achizitorului zona de lucru în care s-au prestat lucrările, curată, fără resturi de materiale
sau piese rezultate din activitatea desfăşurată;
29. va solicita proiectantului şi achizitorului asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de
SSM/SU/PM în cazurile cu caracter imprevizibil sau de o mare dificultate apărute la executarea
lucrărilor;
30. să-l notifice în prealabil pe achizitor de fiecare dată când apar modificări/fluctuații ale lucrătorilor
proprii din șantier sau referitor la situaţiile în care lucrează cu subcontractori. Delegatul din partea
executantului va notifica întotdeauna managerul de proiect/coordonatorul în materie de securitate şi
sănătate despre modificările de personal propriu sau situaţiile în care pentru execuţia lucrărilor se
lucrează cu subcontractori. Această informare/comunicare se va realiza cu cel puţin 2 zile înainte de
începerea execuţiei lucrărilor de către subcontractori.
Obligaţiile executanților referitoare la situaţiile în care lucrează cu subcontractori
1. să execute lucrările sau o parte din lucrările contractate numai cu subcontractanţi declaraţi;
2. deşi achizitorul nu are nicio relaţie contractuală cu subcontractorii, executantul va transmite
subcontractanţilor cerinţele specifice solicitate de achizitior referitoare la performaţa SSM/SU/PM,
executantul va garanta şi răspunde pentru performanţa SSM/SU/PM a subcontractanţilor utilizaţi;
3. în cazul în care lucrarea/lucrările se execută parţial sau integral cu unul sau mai mulţi
subcontractori, aceştia trebuie să cunoască și să aplice măsurile proprii propuse pentru riscurile
identificate în cadrul lucrărilor şantierului şi să asigure cunoaşterea acestor măsuri de siguranţă de
către lucrătorii proprii;
Obligaţiile executanților referitoare la situaţiile în care lucrează cu lucrători din afara României
1. pentru a presta activități în beneficiul achizitorului cu lucrători din afara României, executanții au
obligația să declare acest aspect reprezentanților achizitorului, înaintea începerii activităților;
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2. pentru a fi acceptaţi în cadrul lucrărilor, executantul are obligația:
- să prezinte dovada instruirii lucrătorilor străini conform cerinţelor SSM/SU/PM în vigoare;
- să prezinte dovada efectuarii examinarii medicale de medicina muncii a lucrătorilor (să prezinte
fişa de aptitudine valabilă);
- să prezinte documentul de recunoaștere și echivalare a diplomelor de calificare și autorizare a
lucrătorilor (conform prevederilor naționale legale în vigoare) pentru activitățile unde este
necesară existența unui document care să certifice calificarea și autorizarea lucrătorilor – după caz;
- să asigure participarea lucrătorilor înaintea începerii activităților la instruirea colectivă efectuată de
reprezentanții achizitorului. Executantul va asigura prezența unui lucrător vorbitor atât a limbii de
comunicare a lucrătorilor cât şi a limbii române (pentru a desfăşura activităţi de
traducere/interpretare) sau a unui translator autorizat. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi şi să
înteleagă reglementarile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situații de urgentă și
protecția mediului prevazute atât de prevederile legale cât şi de cele interne, respectiv, riscurile şi
măsurile de prevenire a accidentelor, planul de prevenire şi protecţie, planul de securitate,
instrucţiuni de SSM, instrucțiuni/proceduri de lucru etc.;
- să asigure prezența în şantier – pe toată durata desfășurării activităților, a unui lucrător/persoană
care să faciliteze comunicarea lucrătorilor cu reprezentanții achizitorului;
Cerințe specifice pentru şantierele temporare sau mobile:
În conformitate cu prevederile HG 300/2006 actualizată privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru şantierele temporare sau mobile executantul are următoarele obligaţii:
1. pentru şantierele temporare sau mobile, va elabora planul propriu de securitate şi sănătate conform
HG 300/2006 actualizată pentru lucrarea/lucrările respective în cel mult 30 zile de la data contractării
lucrării şi îl va transmite managerului de proiect din partea achizitorului sau coordonatorului în materie
de securitate şi sănătate, precum şi personalului Departamentului SSM/SU/PM centre/sediu;
2. să asigure existenţa în permanenţă în şantier a unui exemplar actualizat al planului propriu de
securitate şi sănătate, semnat de ambele părți pentru a putea fi consultat, la cerere, de către inspectorii
de muncă, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă, alte autorităţi de
control;
Protecţia mediului
1. să detină autorizaţiile cerute de legistaţia naţională în domeniul protecţiei mediului în vigoare pentru
activităţile pe care le desfăşoară pentru achizitor;
2. executantul are obligaţia de a asigura protejarea mediului, a persoanelor şi/sau a proprietăţilor
publice aflate în șantier sau în vecinătatea şantierului, astfel încât orice potenţial impact negativ
(poluare fonică, poluarea aerului, solului, subsolului, apei) rezultat din metodele de lucru, să fie evitat;
3. să respecte pe tot parcursul efectuării lucrărilor prevederile legislaţiei privind protecţia mediului şi
să ia toate măsurile necesare şi suficiente pentru prevenirea producerii unei poluari a factorilor de
mediu;
4. în cazul unei deversări accidentale minore/majore, executantul/subcontractorul trebuie să informeze
de urgenţă reprezentantul achizitorului şi autorităţile competente (Agenţia de Protecţia Mediului şi
Garda Naţională de Mediu, de pe raza judeţului unde se află şantierul) şi să ia măsurile necesare pentru
diminuarea impactului asupra mediului, şi izolarea arealului afectat, iar în final demararea lucrărilor
pentru readucerea terenului la starea iniţială, fără a imputa vreun cost achizitorului/beneficiarului
5. să gestioneze deşeurile rezultate în urma lucrărilor executate în conformitate cu prevederile legale
privind gestionarea deşeurilor, luând măsuri de diminuare la minimum posibil a cantităţii de deşeuri
generată din activităţile efectuate şi colectării separate în vederea valorificării sau eliminării definitive;
6. să asigure, după caz, gestionarea transportului deşeurilor rezultate din săpături, în zonele indicate de
primării etc., cu respectarea reglementărilor în vigoare;
7. să asigure zilnic păstrarea curăţeniei şi ordinii în jurul zonei de lucru;
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Situaţii de urgenţă
1.executantul va avea implementat şi adaptat activităţilor desfăşurate planuri de raspuns la toate
situaţiile de urgenţă previzibile, inclusiv dezastre naturale şi trebuie să se asigure că personalul său este
instruit corespunzător pentru a reacţiona în astfel de situaţii;
2. va asigura mijloacele de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă în număr şi dimensiuni
corespunzătoare şi adaptate specificului activităţii desfăşurate;
III.

INSTRUIREA LUCRĂTORILOR

1. executantul are obligaţia să asigure instruirea lucrătorilor proprii conform cerinţelor HG 1425/2006
actualizată şi ale Ordinului MAI nr. 712/2005 actualizat;
2. pentru lucrările contractate, instruirea lucrătorilor executantului/subcontractorilor înainte de
începerea activităţilor se va efectua de către reprezentanţii achizitorului şi va fi consemnată în Fişa de
instruire colectivă în domeniul SSM/SU/PM;
3. pentru efectuarea instruirii colective, executantul, prin managerul de proiect/coordonatorul de
securitate şi sănătate al lucrării respective-după caz, șefii de formații va lua legătura cu reprezentanțul
SSM/SU/PM al achizitorului, responsabil de zona în care se vor efectua lucrările, cu cel puţin 5 zile
lucrătoare premergător începerii activităţii. Pentru verificarea modului în care lucrătorii şi-au însuşit
informaţiile furnizate prin instruirile colective, precum şi pentru a verifica dacă lucrătorii deja
autorizaţi cunosc regulile de siguranță și instrucţiunile/procedurile de lucru, vor putea fi testaţi (scris
sau prin întrebări verbale);
4. instruirea colectivă se realizează obligatoriu înaintea începerii lucrării și de fiecare dată când apar
schimbări/modificări/lucrători noi în șantier. În anumite situaţii, fişa de instruire colectivă poate să aibă
valabilitate de un an, şase luni doar pentru lucrările care au acelaşi tip de activităţi (branşamente etc.).
Excepţie fac situaţiile enumarate mai jos, caz în care reprezentanţii achizitorului vor efectua - după
caz, reinstruirea lucrătorilor:
- sunt identificate activităţi noi cu riscuri noi în şantier;
- sunt identificate deficienţe majore în şantier;
- lucrătorii nu nu identifică riscurile și nu efectuează analiza de risc de ultim moment;
- în situaţiile în care apar modificări ale prevederilor legale în vigoare sau ale normelor interne;
- la apariţia, modificarea unei proceduri de lucru, apariţia unui echipamet nou;
- în situaţiile în care condiţiile din zona de lucru impun acest lucru;
- după producerea unui eveniment/incident;
- ori de câte ori reprezentanţii achizitorului consideră că este necesar/util.
5. excepție de la prevederile punctului 4, fac situațiile în care achizitorul solicită executantul
desfășurarea unor lucrări de intervenție de scurtă durată și a căror comenzi se fac cu cîteva ore înainte
de a se executa (de ex: lucrări de săpătură, refacere carosabil etc.), în aceste situații, executantul are
obligația de a prezenta lucrătorilor, riscurile specifice și măsurile de prevenire, de a efectua analiza de
risc de ultim moment la locul de muncă și de a consemna instruiea efectuată acestor lucrători în
documentele interne specifice.
IV. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI:
1. să asigure, după caz, desemnarea coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata
realizarii lucrării;
2. să informeze şi să pună la dispoziţia executantului documentele SSM/SU/PM relevante pentru
activităţile desfăşurate;
3. să răspundă solicitărilor executantului în ceea ce priveşte asigurarea sănătăţii şi securitătii în muncă,
situaţiilor de urgenţă şi protecţiei mediului pe şantier;
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4. să asigure existenţa materialelor de informare, documentaţia SSM/SU/PM şi instrucţiunile de lucru
necesare executantului pe pagina de internet https://delgaz.ro/despre-noi/relatia-cu-contractorii.
V. COMUNICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA INCIDENTELOR/ACCIDENTELOR DE
MUNCĂ ŞI INCIDENTELOR DE MEDIU:
1. toate incidentele, situaţiile periculoase şi alte evenimente trebuie raportate fără omisiuni;
2. incidentele care au un potenţial ridicat de la severe la HiPo trebuie notificate şi investigate de către
executanţi. Executanţii vor transmite achizitorului un scurt raport întocmit în urma investigaţiei
proprii.
3. notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
• ora şi data incidentului;
• locaţia incidentului;
• activitatea desfaşurată;
• scurtă descriere a incidentului şi acţiunile intreprinse;
• lucrători implicaţi şi afecţiunea suferită;
• consecinţele asupra mediului;
• nivelul de gravitate al incidentului;
4. executanţii vor avea implementat la nivelul şantierului o procedură de comunicare şi intervenţie în
caz de incidente, în care să fie stabilită şi comunicarea către reprezentanţii achizitorului;
5. să utilizeze numărul unic de telefon (Biroul de monitorizare retea) pentru raportarea de îndată a
situaţiilor în care se produce un incident (accidente de muncă, cazuri de prim ajutor, accidente evitate
cu potenţial ridicat, incidente de mediu, etc.);
Număr Pentru Comunicarea Evenimentelor:
➢ Biroul de monitorizare retea – nr. telefon 0365-403 388
6. Înregistrarea accidentelor și incidentelor:
a) dacă accidentatul este lucrator al executantului, accidentul de munca va fi înregistrat de către
acesta şi comunicat autoritaţilor şi persoanei de contact din partea DELGAZ GRID S.A.;
b) dacă accidentatul este lucrător al achizitorului, accidentul de muncă va fi înregistrat de către
acesta;
c) în cazul divergenţelor, se va solicita consultanţă Inspectoratului Teritorial de Muncă.
d) în situațiile în care din cercetarea evenimentului rezultă că vinovat de producerea accidentului
nu este angajatorul victimei (ex: executantul), ci achizitorul, accidentul va fi înregistrat de către
partea responsabilă (ex: achizitorul).
7. executantul va raporta de îndată către achizitor orice incident de mediu inregistrat.
În funcţie de locaţia unde se desfăşoară lucrarea, vor putea fi contactaţi atât managerul de
proiect/coordonatorul de securitate şi sănătate al lucrării respective cât şi reprezentanții SSM/SU/PM la
nivel de centru de reţea/judeţ;
8. Raportare indicatori
➢ executantul va raporta lunar, pâna cel târziu în a cincea (5) zi calendaristică a lunii, către
achizitor următoarele:
- număr de lucrători angajaţi pentru efectuarea lucrărilor;
- număr de ore lucrate de către aceştia în perioada raportată;
- număr de accidente de muncă şi accidente uşoare înregistrate;
- numărul de near miss-uri înregistrare;
- zilele de incapacitate temporară de muncă pentru accidentaţii în muncă din luna precedentă.
VI. INSPECTII /CONTROALE
1. pe toată durata derulării contractului, achizitorul îşi rezervă dreptul de a efectua controale inopinate
sau anunţate, efectuate prin reprezentanţii săi (persoane cu rol de îndrumare şi control) în domeniul
sănătății şi securității în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului. Persoanele cu rol de
îndrumare şi control din partea achizitorului pot fi însoțite pe durata controlului și de alte persoane care

9

se află în relaţii contractuale/colaborare/subordonare cu achizitorul. Reprezentanți achizitorului vor
comunica executantului verbal sau în scris (prin documente specifice de notificare/informare)
constatările efectuate, iar dacă se impune vor stabili acţiuni corective şi preventive, urmărind şi modul
de realizare al acestora;
2. reprezentații achizitorului pot solicita ca în timpul inspecțiilor/controalelor să fie insoțiti de
responsabili SSM/SU/PM a executantului, iar aceștia din urmă au obligația de a participa la inspecțiile
în comun;
3. reprezentanţii achizitorului, pe lângă inspecţiile de verificare şi control, pot efectua, anunţat sau
inopinat, campanii pentru depistarea lucrătorilor care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a
substanţelor psihotrope, utilizând aparate specifice, omologate şi verificate metrologic în termen. La
identificarea unor lucrători care au fost depistaţi pozitiv la testarea în teren, vor consemna în
documentele de control acest lucru. Personalul de coordonare a lucrărilor în şantier, conducerea
executantului pot solicita reprezentanţilor achizitorului deplasarea împreună cu persoana depistată la
un punct de recoltare probe biologice pe cheltuiala sa, pentru analize amănunţite;
4. în situaţia în care au fost identificate neconformităţi care au un impact major pentru securitatea şi
securitatea lucrătorilor, situaţiilor de urgenţă şi protecţia mediului, reprezentanţii achizitorului vor
impune oprirea/sistarea activităţilor şi notificarea executantului;
5. reluarea activităţii se va face doar după ce executantul a remediat neconformitățile și a implementat
toate măsurile corective stabilite; în situațiile în care remedirea neconformităților se poate face în
timpul controlului, activitatea poate fi reluată imediat după remediere; pentru neconformități majore,
care necesită un timp mai mare de execuție și resurse, executantul este informat prin scrisoarea de
notificare trimisă de către reprezentanții achizitorului, activitatea reluându-se numai după ce
executantul a notificat în scris achizitorul şi obligatoriu a solicitat, la o dată stabilită împreună,
prezenţa în teren a reprezentanţilor achizitorului pentru constatarea modului în care măsurile au fost
remediate. Reprezentanţii achizitorului după efectuarea vizitei în teren pot dispune sau nu reluarea
activităţii;
6. identificarea în mod repetat a unor situații de neexecutare, executare necorespunzătoare sau cu
întârziere a obligațiilor în materie de securitate şi sănătate în muncă/situaţii de urgenţă şi protecţia
mediului, dă dreptul achizitorului de a proceda la aplicarea măsurilor cu privire la nerespectarea
clauzelor contractuale;
7. pe durata opririi/sistării lucrărilor, executantul are obligaţia să asigure securitatea şantierului, în
situaţia producerii unor evenimente, răspunderea este exclusiv a executantului;
8. achizitorul are dreptul de a verifica prin audituri şi controale, prin vizite la sediul executantului şi
vizite în şantier, modul de executare a lucrărilor şi de respectare a cerinţelor de SSM/SU/PM pentru a
stabili conformitatea cu cerinţele legale.
VII. REPREZENTANŢII SSM/SU/PM
Cele două părţi urmăresc aplicarea prevederilor prezentei Convenţii şi se informează reciproc prin
reprezentanţii numiţi ca responsabili SSM/SU/PM pentru perioada de derulare a contractului:
- din partea achizitorului:
Rusu Eduard – Specialist Coordonator SSM/SU/PM
mobil 0755 036725;
e-mail: eduard-vasile.rusu@delgaz-grid.ro
Acatrinei Rodica – Specialist SSM/SU/PM – judeţele Bacau si Neamt
mobil 0753 093632;
e-mail: rodica.acatrinei@ delgaz-grid.ro
Roşu Gabriel – Inspector SSM/SU/PM – judeţele Iasi si Vaslui
mobil 0753 093675;
e-mail: gabriel.rosu@ delgaz-grid.ro
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Bărbosu Ilie – Inspector SSM/SU/PM – judeţele Suceava si Botosani
mobil 0745 260188;
e-mail: ilie.barbosu@ delgaz-grid.ro
Moldovan Paul Gabriel – Inspector SSM/SU/PM – judeţele Cluj + Salaj
mobil 0757 114419;
e-mail: paul-gabriel.moldovan@delgaz-grid.ro
Moldovan Calin Cristian – Specialist SSM/SU/PM – judeţele Bistrita Nasaud + Cluj (Dej) + Mures
(Sarmasu)
mobil 0749 282 323;
e-mail: cristian-calin.moldovan@delgaz-grid.ro
Robel Anton – Inspector SSM/SU/PM – judeţele Satu Mare + Maramures
mobil 0753 093629;
e-mail: anton.robel@ delgaz-grid.ro
Flucsă Gheorghe – Specialist SSM/SU/PM – judeţele Sibiu + Sighisoara
mobil 0744 643243;
e-mail: gheorghe.flucsa@delgaz-grid.ro
Tutuian Remus – Specialist SSM/SU/PM – judeţul Alba
mobil 0755 026849;
e-mail: remus-vasile.tutuian@delgaz-grid.ro
Fuzesi Robert – Inspector SSM/SU/PM – judeţul Mures
mobil 0756 197914;
e-mail: robert.fuzesi@delgaz-grid.ro
Boros Szabolcs – Inspector SSM/SU/PM – judeţul Harghita
mobil 0744 429956;
e-mail: szabolcs.boros@delgaz-grid.ro
Giura Mitru – Inspector SSM/SU/PM – judeţele Arad si Timis
mobil 0751 119816;
e-mail: mitru.giura@ delgaz-grid.ro
Boţan Aurel – Inspector SSM/SU/PM – judeţul Hunedoara
mobil 0751 119866;
e-mail: aurel.botan@ delgaz-grid.ro
Radu Ciprian Titus – Inspector SSM/SU/PM – judeţele Caras-Severin + Timis (zona Lugoj)
mobil 0734 995837;
e-mail: ciprian-titus.radu@delgaz-grid.ro
- din partea executantului:
Nume, prenume – funcţie – judeţele ..........................
tel. :.....................; mobil ...............................;
e-mail: .............................................
VIII. ALTE CLAUZE:
1. dacă executantul încheie contracte cu subcontractanţi, atunci acestea se încheie în aceleaşi condiţii
în care s-a semnat prezenta convenție şi anexele la acesta cu achizitorul;
2. dacă executantul nu respectă obligaţiile care îi revin conform prevederilor documentelor care au stat
la baza încheierii contractului (caiet de sarcini, contract, anexe la contract etc.), lucrarea va putea fi
oprită/sistată de către reprezentanţii achizitorului. Lista neexhauastivă pentru care se pot opri/sista
activităţile este prezentată în anexă la prezenta convenție.
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3. clauzele prevazute în prezenta convenţie nu sunt limitative, executanţii vor lua în considerare şi vor
respecta toate măsurile ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă, situaţii de urgenţă, protecţia
mediului.
Documente anexe prezentului document care vor fi completate de executant şi achizitor:
- Anexa 1 - Lista subcontractorilor declaraţi;
- Anexa 2 - Analiza de risc de ultim moment activităţi contractori (model orientativ/informativ)
– ARUM;
- Anexa 3 - Lista neexhuastiva a activitatilor pentru care se spune STOP;
- Anexa 4 – Lista documentelor care sunt verificate în șantier de către reprezentanții
achizitorului;
- Anexa 5 - Definirea categoriilor de incidente în funţie de nivelul de severitate;
Prezentul document este anexă la contractul nr. ………….. şi este valabil pe toată perioada de
desfaşurare a contractului.
Achizitor

Executant

DELGAZ GRID SA

..............................................

Director SSM/SU/PM
Milu Mihaela-Cristina
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ANEXA 1

LISTA SUBCONTRACTORILOR DECLARAŢI

Nr.
Crt.

Subcontractant declarat

Tipul lucrarii
subcontractate
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Numar lucrători

Obs.

ANEXA 2
Instrucţiuni de sănătate şi siguranţă
Analiza de risc de ultim moment activităţi executanți – ARUM
Locaţia lucrării/ activitatea analizată
……………………………………………………………………………………………………
S-au analizat următoarele categorii de riscuri:
- Condiţii meteo şi de deplasare nefavorabile
- Siguranţa privind lucrul la înălţime
- Lucru în condiţii de siguranţă în apropierea părţilor de reţea rămase sub tensiune
- Lucrul pe drumurile şi în spaţiile publice
- Manipularea în siguranţă a echipamentelor şi materialelor
- Păstrarea comunicării corespunzatoare la locul de muncă
- Primul ajutor în caz de accident
- Intervenţia în caz de incendiu
- Riscuri nou identificate/data identificării
- ......................................................................................................
Nr.
Crt.

Nr.
Crt.

Riscul identificat

Data

Măsurile luate pentru diminuarea/eliminarea riscurilor noi/data aplicării lor
Măsura aplicată

Data

Am luat la cunoştinţă cele mai sus prezentate şi mă oblig să le respect
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Şef
şantierlucrare

Data
Nume şi prenume angajat

zz.ll.aaaa

zz.ll.aaaa

Angajat x
Angajat y

semnătura
semnătura

semnătura
semnătura

Semnătura

Nume şi prenume
Semnătura
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ANEXA 3
LISTA NEEXHAUASTIVA A ACTIVITĂȚILOR PENTRU CARE SE SPUNE STOP
ACTIVITĂȚII
Neconformitatile pentru care se pot opri/sista activităţile sunt:

1.

Lista cu neconformități pentru care se aplica Politica STOP la executanți - gaz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lipsa ordin de începere al lucrărilor.
Lipsa Permis de Lucru cu Foc.
Realizarea incorecta sau parțială a măsurilor tehnice obligatorii pentru realizarea unei lucrări
Personalul muncitor din șantier nu a efectuat instruirea colectiva cu reprezentantul
SSM/SU/PM Delgaz.
Lipsa presemnalizării și semnalizării /delimitării zonei de lucru pentru lucrările cu risc rutier
Abateri grave privind condițiile pentru lucrările executate la înălțime (lipsa echipament pentru
lucru la înălțime sau folosirea incorectă, lucru la înălțime efectuat de persoane inapte medical,
etc.).
Utilizare de utilaje/mașini fără autorizări sau de unelte neconforme (care prezintă improvizații,
defecte sau nu sunt adecvate operațiunii desfășurate).
Efectuarea de activități (sudură, excavare, ridicare, electricitate, etc.) fără a avea personal
calificat și autorizat, după caz.
Nu s-au luat măsurile de prevenire a surpării malurilor (în cazul şanţurilor mai adânci de 1,2
metri), depozitarea materialului excavat nu este adecvat (la mai puţin de 0,5 metri de marginea
şanţului).
Lipsa mijloacelor de stingere a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis (minim 2
stingătoare tip P6-ABC).
Prezența în șantier a lucrătorilor care se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a
substanțelor psihotrope, etc..
Existența unor condiții nesigure ce pot afecta mediul sau personalul din cadrul șantierului
(scurgeri masive de ulei, combustibil, noxe, etc.)
Lipsa echipamentului individual de protecție.
Daca executantulnu poate face dovada ca a anuntat DEGR de subcontractarea lucrarii pentru un
subcontractor.
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ANEXA 4
LISTA DOCUMENTELOR CARE SUNT VERIFICATE ÎN ȘANTIER DE CĂTRE
REPREZENTANȚII ACHIZITORULUI
Pentru activitățile desfășurate în domeniul gazului natural (GN)
În domeniul SSM
1. Planul de securitate şi sănătate al şantierului
2. Planurile proprii de securitate şi sănătate ale contractorului şi subcontractorului
3. Fişa de instruire colectivă
În domeniul ISCIR
1. Autorizații ISCIR pentru personalul ce are rol de legător de sarcină, manevrant transpaletă,
sudor electrofuziune şi/sau cap la cap pentru toate tipurile de îmbinări la PE, macaragiu, etc.
2. Autorizații pentru echipamentele ce intră sub incidența ISCIR (buldoescavatoare dotate
constructiv cu lame, transpalete etc.)
3. Documente de certificare pentru organele de legare conform reglementărilor ISCIR
În domeniul TEHNIC
1. Dovada autorizație/calificare personal
2. Decizia de numire a şefului de şantier
3. Acte doveditoare verificări periodice ale echipamentelor de muncă (aparate de sudură în PE,
stingătoare de incendiu etc.)
4. Plan de semnalizare avizat de poliţia rutieră (dacă este cazul)
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ANEXA 5
DEFINIREA CATEGORIILOR DE INCIDENTE ÎN FUNŢIE DE NIVELUL DE
SEVERITATE
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE
Nivel de
Criterii
severitate
S4 ”Major“ • Accident de munca mortal (Fatality) cu decese multiple sau singulare
• Dizabilități care pun viața în pericol sau ireversibile, severe cu un impact major asupra calității
vieții (Critical LTI):
• o vătămare sau boală acută care necesită manevre de resuscitare
• o vătămare care implică un risc semnificativ de deces (de exemplu tratament UPU necesar),
• pierderea sau afectarea semnificativă a funcțiilor unei părți corporale, unui organ sau
facultăților mentale care pot fi permanente
• o desfigurare evidentă care poate fi permanentă.
S3 “Sever“

•

Accident de munca soldat cu zile de incapacitate temporara de munca constand in vătămare severă
pe termen lung, dar reversibilă (Severe LTI)
• Orice vătămare sau boală acută care necesită internarea în spital pentru mai mult de 24 de
ore, inclusiv incidente electrice (exclusiv diagnosticarea/supravegherea medicală)
• Orice LTI cu ≥ 45 zile pierdute
Notă: Printre altele, orice incident electric (şocuri electrice/vătămări produse în urma trecerii
curentului electric prin corp) sau producerea unui arc electric (termal) sau descărcare în arc
fără/cu mai puțin de 24h supraveghere medicală și orice căderi de la înălțime (peste 1,8 m)
fără tratament cu spitalizare sunt considerate incidente “HiPo S4” și vor fi gestionate
corespunzător.
S2 “Mediu“ • Accident de munca care duce la restrictionarea capacitatii de munca (RWC) sau Accident de
munca soldat cu zile de incapacitate temporara de munca (< 45 zile) (altele decât vătămări
severe)(LTI)
• Accident de munca fara zile de incapacitate temporara de munca (MTC)
S1 “Minor“ • Caz de prim ajutor
S0 “Redus“ •

Fără vătămări / impact efectiv; Accident evitat (Near Miss)

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Nivel de
Criterii
severitate
S4 ”Major“ • Daune severe asupra mediului care nu pot fi soluționate și astfel produc daune pe termen lung
• Interes media la nivel național
• Caz penal
S3 “Sever“ • Daune severe asupra mediului, care se preconizează că vor dura mai mult de patru săptămâni
până la soluționarea impactului
• Interes media la nivel regional
• Multiple plângeri din partea comunității (de exemplu: mai mult de 5 plangeri/an)
• Condamnare civilă
S2
• Daune moderate asupra mediului care se preconizează că vor fi soluționate într-o perioadă de
“Moderat“
max. patru săptămâni
• Interes media la nivel local
• Plângeri repetate din partea comunității (de exemplu 2-5 plangeri/an)
• Acțiuni de reglementare (de exemplu: amenzi, notificări, ordine)
S1 “Minor“ •
•
•
•
S0 “Redus“ •
•
•

Daune minore asupra mediului care sunt preconizate că vor fi remediate prin mijloace simple
în decurs de 1 – 7 zile la fața locului
Acțiuni / control necesar
Scrisoare de avertizare din partea Autorității
O plângere izolată din partea comunității (de exemplu: o plangere pe an)
Fără plângeri din partea comunității
Fără acțiuni corective necesare
Fără încălcări ale reglementărilor sau acordurilor
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