Servicii de protecţie a muncii, prevenire şi protecţie privind securitatea şi
sănătatea muncii şi prevenirea apărarea şi stingerea incendiilor

Obiectul contractului constă în prestarea de către operatorul economic
desemnat castigator, abilitat de către Comisia de abilitare a serviciilor externe
de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de
informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin Certificatul
nr. x/an pentru prestarea de servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu
H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006, lunar sau trimestrial conform prevederilor legale,
a următoarelor servicii:
2.1. Servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
2.1.1 identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru orice componentă a
sistemului de muncă;
2.1.2 elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
2.1.3 elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă pentru fiecare activitate;
2.1.4 propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă ce revin lucrătorilor, care se consemnează în fişa postului;
2.1.5 verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi
responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
stabilite prin fişa postului;
2.1.6 întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi
instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
2.1.7 elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii
adecvate a instructajului pentru fiecare loc de muncă şi verificarea
cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
2.1.8 elaborarea programului de instruire – testare la nivelul societăţii;
2.1.9 asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent
conform prevederilor art. 101 – 107 şi asigurarea că toţi lucrătorii sunt
instruiţi pentru aplicarea lui;
2.1.10 evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101 – 107;
2.1.11 stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în
muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform
H.G. 971/2006;
2.1.12 evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru
care este necesară autorizarea exercitării lor;
2.1.13 evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale
suplimentare;
2.1.14 evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicină
muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/său control psihologic periodic;
2.1.15 monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie a
aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a
altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

2.1.16 verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare,
semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
2.1.17 informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul
controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de
prevenire şi protecţie;
2.1.18 întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de H.G. emise în temeiul
art. 51, alin. 1, lit. b din Legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la
azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
2.1.19 evidenţa echipamentelor de muncă conform H.G. nr. 1146/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea
echipamentului de muncă;
2.1.20 identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare şi
întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor conform H.G. nr. 1048/2006
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea
echipamentului individual de protecţie la locul de muncă;
2.1.21 urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentului
individual de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, prevăzute în
H.G. nr. 1048/2006;
2.1.22 participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor
prevăzute la art. 108 – 177;
2.1.23 întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 – 177;
2.1.24 elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii
din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12, alin.
1, lit. d din Legea nr. 319/2006;
2.1.25 urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu
prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
2.1.26 colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe
de prevenire şi protecţie, medicul de medicină muncii, în vederea
coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
2.1.27 colaborarea cu lucrătorii desemnaţi, cu serviciile interne/serviciile externe
ale altor angajatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;
2.1.28 urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi a
planului de evacuare;
2.1.29 propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul
îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
2.1.30 propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la
încheierea contractelor de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele
încheiate cu angajatori străini;
2.1.31 întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea
acestor activităţi
2.1.32 evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea
ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să
fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi
necesare, potrivit H.G. 1058/2006, privind cerinţele minime pentru
îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi
unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.
2.1.33 alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor la locul de muncă

2.2 Serviciile în domeniul situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva
incendiilor constau în:
2.2.1 efectuarea instructajului introductiv general noilor angajaţi;
2.2.2 verificarea cunoştinţelor la angajare, după efectuarea instructajului
introductiv general;
2.2.3 participarea la efectuarea instructajelor la locul de muncă;
2.2.4 participarea la efectuarea instructajelor periodice;
2.2.5 întocmirea/reactualizarea tematicilor de instruire pentru instructajele la locul
de muncă;
2.2.6 întocmirea şi reactualizarea tematicilor cadru de instruire pentru instructajele
periodice;
2.2.7 participarea la verificarea cunoştinţelor după efectuarea instructajului la locul
de muncă;
2.2.8 întocmirea testelor şi participarea la efectuarea verificării anuale a
cunoştinţelor;
2.2.9 întocmirea, la cerere, a tematicilor cadru pentru instructaje speciale;
2.2.10 participarea la întocmirea instrucţiunilor specifice şi revizuirea/completarea
acestora;
2.2.11 consiliere privind organizarea apărării contra incendiilor şi intervenţiei la
locurile de muncă - planul de evacuare;
2.2.12 consiliere privind dotarea locurilor de muncă cu mijloace de stingere –
intervenţie.
3.1. Prestatorului îi revin următoarele obligaţii:
3.1.1 să efectueze serviciile indicate la art. 2 din prezentul contact în folosul şi în
numele beneficiarului;
3.1.2 să predea beneficiarului documentele ce fac obiectul prezentului contract;
3.1.3 să păstreze pe întreaga durată a contractului copii ale tuturor documentelor
întocmite pentru beneficiar;
3.1.4 să efectueze pentru beneficiar raportările şi informările în domeniu către
organele de specialitate ale statului;
3.1.5 alte servicii.

