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1 SFERĂ DE APLICARE 

Prezentele Condiții privind Sănătatea, Securitatea și Mediul („Condițiile SSM”), ediția a doua, guvernează obligațiile Părților în legătură 

cu aspectele legate de sănătate, securitate și mediu în relația dintre Enel și Contractanții săi. Prezentele Condiții SSM înlocuiesc ediția 

anterioară, publicată în 1 martie 2019. 

2 PREAMBUL 

2.1 Prezentul document reglementează obligațiile Contractantului cu privire la aspectele semnificative din domeniul siguranței, 

securității și mediului, pe care Contractantul le va respecta și se va asigura că Subcontractanții săi le respectă pe parcursul executării 

Contractului. 

2.2 Obligațiile prevăzute în prezentul document vor fi considerate condiții contractuale și, în cazul în care aceste condiții nu sunt 

îndeplinite de către Contractanți și/sau Subcontractanții săi, consecințele conform Secțiunii 19 din prezentul se aplică de către ENEL 

Contractanților. Pentru Subcontractanți, ENEL solicită Contractanților să furnizeze dovada aplicării măsurilor de remediere relevante. 

2.3 Contractantul va utiliza și se va asigura că Subcontractanții săi utilizează aceste informații pentru a elabora o documentație 

corespunzătoare și suficientă privind Sănătatea, Securitatea și Mediul, care va identifica măsurile de Sănătate, Securitate și Mediu 

care trebuie implementate în timpul desfășurării activităților contractuale și va defini costurile aferente, menținând o instalație sigură 

și curată, promovând cele mai bune practici în managementul Sănătății, Securității și Mediului. Fiecare cerință inclusă în acest 

document trebuie implementată atunci când există un pericol specific. 

2.4 În cadrul Enel, nu se pot efectua lucrări în detrimentul Sănătății, Securității și/sau Mediului. Din acest motiv, așa cum s-a 

stabilit în Politica legată de întreruperea lucrului, orice situație de risc sau comportament nesigur va determina suspendarea lucrărilor 

și reimplementarea condițiilor de Sănătate, Securitate și/sau Mediu. 

2.5 ENEL este puternic și constant angajată în promovarea și consolidarea unei culturi a sănătății, siguranței și protecției 

mediului. Această orientare este detaliată în „Declarația de angajament privind sănătatea și securitatea”, „Politica legată de 

întreruperea lucrului” și „Politica de Mediu”, disponibile la următoarele adrese: 

http://globalprocurement.enel.com, secțiunea „Alte documente utile” și 

https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents and 

https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel

3 DEFINIȚII ȘI ACRONIME 

„Accident”: înseamnă incidentul care a cauzat o vătămare, cu absență de la serviciu de minimum o zi1, excluzând ziua în care s-a 

produs evenimentul. 

„Afiliați”: înseamnă, cu privire la orice entitate juridică, orice persoană juridică ce controlează direct sau indirect, este controlată de 

sau se află sub Controlul comun cu o altă entitate juridică, însă această entitate juridică este considerată un Afiliat numai atât timp cât 

există un astfel de Control. Din perspectiva oricărei entități juridice, controlul presupune a deține, direct sau indirect, puterea de a 

coordona sau de a lua măsurile necesare pentru coordonarea managementului și/sau politicilor entității juridice respective, fie (i) prin 

deținerea drepturilor de vot, care conferă dreptul de a alege sau de a numi, direct sau indirect, majoritatea consiliului de administrație 

sau a unei autorități de administrare similare, fie (ii) prin contract (iii) sau în alt mod. 

„Incident survenit în timpul navetei”: înseamnă un Incident specific produs în timpul transferului personalului de la domiciliu la locul de 

muncă și invers sau, dacă organizația permite operatorilor să servească masa în afara sediului acesteia, în timpul transferului la și de 

la locația de servire a mesei. 

„Lucrare Complexă”: înseamnă o activitate de lucrări ce implică (sau este executată de) mai mult de o parte (ENEL/Contractant) - 

care lucrează sau nu simultan în Punctul de lucru - sau de mai mult de un grup de lucru al uneia dintre părți (ENEL/Contractant), 

conform evaluării riscurilor din Planul SS și/sau Planul de mediu și raportat la următoarele aspecte (enumerate nelimitativ):  

o Număr mare de personal în Punctul de lucru, 

1 În Țările în care reglementările locale cer ca pronosticul să fie definit numai în ziua următoare accidentului, absența de la muncă 
este calculată începând cu ziua emiterii pronosticului, excluzând ziua producerii (de exemplu, dacă evenimentul se produce în ziua 
1, iar pronosticul este definit în ziua 2, urmând întoarcerea la muncă în ziua 3, evenimentul este clasificat ca îngrijire medicală și nu 
ca Accident).
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o complexitatea instalațiilor și/sau șantierelor vizate, 

o proximitatea terților în Punctul de lucru. 

o alte proiecte derulate în zonele învecinate, care ar putea fi afectate de lucrări 

„Contract”: înseamnă contractul încheiat între un Contractant și ENEL, la care sunt atașate prezentele Condiții SSM. 

„Contractant”: înseamnă persoana fizică sau juridică sau un grup de astfel de persoane, cu care Enel semnează contracte de lucrări 

și/sau prestări servicii și/sau bunuri. „ENEL”: înseamnă entitatea specifică (Enel S.p.A. direct sau unul dintre Afiliații săi) care este 

parte la Contractul semnat cu Contractantul. 

„Eveniment de mediu”: înseamnă producerea sau modificarea unui set specific de circumstanțe, care a avut sau ar fi putut avea un 

impact asupra mediului și/sau organizației din cauza problemelor de mediu. 

„Incident de mediu evitat la limită”: înseamnă un eveniment de mediu neașteptat, care se limitează sau se încheie înainte de a ajunge 

la orice matrice de mediu și de a produce orice impact potențial. 

„Echipament”: Orice ansamblu de elemente destinate utilizării de către Personal cu scopul execuției unei anumite activități de lucrări. 

„Primul ajutor”: înseamnă un incident care a generat o accidentare ce necesită tratament într-o instituție medicală sau folosirea trusei 

de prim ajutor, cu revenire la serviciu în aceeași zi sau același schimb din ziua următoare.  Intervențiile de prim ajutor sunt clasificate 

în funcție de prejudiciul dinamica acestora/prejudiciul potențial, pentru implementarea eficientă a unor măsuri de ameliorare, menite 

să sporească siguranța ocupațională. Conform principiului enunțat anterior, Intervențiile de prim ajutor sunt clasificate după cum 

urmează: 

 Intervenții de prim ajutor cu potențial ridicat (HPO FA): O intervenție de prim ajutor a cărei dinamică ar fi putut duce la un 

Accident cu consecințe ireversibile sau fatal. 

 Alte intervenții de prim ajutor: Toate intervențiile de prim ajutor care nu sunt clasificate ca Intervenții de prim ajutor cu 

potențial ridicat. 

„Maistru”: înseamnă o persoană care supervizează lucrările și asigură implementarea instrucțiunilor emise, asigurând execuția corectă 

a lucrărilor de către operatori, cu respectarea reglementărilor privind sănătatea, securitatea și mediul și a normelor societății. Această 

persoană este persoană desemnată pentru controlul activității de lucrări. 

„Frecvență”: (număr de Accidente/ore lucrate) x 1.000.000. 

„Autoritate guvernamentală”: înseamnă orice organism de reglementare național, federal, de stat, local, municipal sau alt organism 

guvernamental, agenție administrativă, judiciară, publică sau statutară, instanță sau tribunal guvernamental, agenție, comisie, 

autoritate, organism sau entitate sau orice subdiviziune politică a acesteia, o altă entitate care exercită atribuții executive, legislative, 

juridice, fiscale, de reglementare sau administrative sau funcționale sau care aparțin guvernului (inclusiv orice organism supranațional 

care exercită astfel de atribuții sau funcții, cum ar fi Uniunea Europeană). 

„Pericol”: înseamnă o sursă cu potențial de a provoca Vătămare corporală, Îmbolnăvire și Evenimente de mediu. Pericolele pot include 

surse cu potențial de a provoca vătămări sau situații sau circumstanțe periculoase cu potențial de expunere, care duc la Vătămare 

corporală, Îmbolnăvire și Evenimente de mediu. 

„Materiale periculoase”: înseamnă oricare dintre/ și toate substanțele supuse în prezent sau în orice moment reglementării, controlului, 

remedierii sau abordate în alt mod în conformitate cu Legea aplicabilă, inclusiv Legile privind evacuarea, emisia, deversarea, 

eliberarea sau eliberarea potențială în mediu sau legate de eliminarea (sau organizarea eliminării), distribuirea, fabricarea, 

prelucrarea, depozitarea, tratarea, transportul sau altă utilizare a unor astfel de substanțe. Materialele periculoase includ, dar nu se 

limitează la, substanțe chimice, substanțe componente, substanțe contaminante, poluanți, materiale, deșeuri, orice alte substanțe sau 

amestecuri cancerigene, corozive, ignifuge, radioactive, reactive, toxice sau substanțe sau amestecuri cu alte pericole asociate, 

indiferent dacă sunt în stare solidă, lichidă sau gazoasă. Materialele periculoase pot cauza Vătămarea corporală sau Îmbolnăvirea 

„SSM”: înseamnă Sănătate, Securitate și Mediu. 

„Cerințe SSM”: înseamnă documentele și/sau cerințele (relevante pentru SSM) care completează prezentele Condiții SSM și cuprind 

obligațiile SSM specifice, incluse în general în Specificațiile tehnice ENEL și/sau într-un document care detaliază Condițiile particulare, 

anexat la Contract.  

Condiții SSM: Termenii și condițiile generale cu relevanță pentru SSM, conform prevederilor din alineatul 1 al prezentului document. 

„Incident”: un eveniment neplanificat și nedorit în care s-a produs sau s-ar putea produce o vătămare corporală sau o îmbolnăvire. De 

asemenea, incidentele sunt clasificate după cum urmează: 

o Accident 
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o Prim ajutor 

o Incident potențial. 

„Vătămare corporală și boală”: un efect advers asupra stării fizice, psihice sau cognitive a unei persoane. Aceste efecte adverse includ 

îmbolnăvirea profesională, afecțiunile medicale și decesul. Termenul „vătămare corporală și boală” implică prezența unei vătămări 

sau a îmbolnăvirii, fie separat, fie în combinație. 

„Interferențe” sau „Interferențe în Lucrări”: înseamnă o activitate de lucrări în care diferiți subiecți (ENEL/Contractanți) lucrează în 

același Punct de lucru: 

o în același timp, cu efect diferit asupra activităților înconjurătoare, 

o la momente diferite, dacă efectele activităților efectuate de subiectul ce lucrează anterior afectează subiectul care 

lucrează ulterior. 

„Lege”: înseamnă toate legile, statutele, ordonanțele, codurile, regulile, ordinele, decretele, hotărârile, hotărârile de interdicție, 

permisele, licențele, autorizațiile oricărei Autorități guvernamentale constituite în mod legal, astfel cum acestea pot fi amendate, 

modificate sau abrogate. 

„Accident minor”: un Accident provocat de comportamentul neîndemânatic în cazul unor operații simple al persoanei accidentate, cu 

consecințe ușoare asupra victimei.  

 „Neconformitate”: înseamnă orice încălcare sau abatere în îndeplinirea obligațiilor stabilite printr-o Cerință.  

„Părțile”: înseamnă ENEL și contractanții/Subcontractanții, împreună. 

„Personal”: înseamnă orice persoană care desfășoară activități legate de Contract care se află sub controlul Contractantului sau al 

Subcontractanților, indiferent de modul specific în care astfel de activități sunt reglementate prin lege (adică, angajații, persoanele 

fizice care lucrează în calitate de contractanți independenți, agenți, reprezentanți etc.). 

„EIP” înseamnă Echipament individual de protecție 

 „Portal de achiziții (Portal deschis pentru furnizori): înseamnă secțiunea de pe site-ul web al Grupului Enel dedicată furnizorilor. 

„Accident relevant”: Accident care cauzează prejudicii grave persoanei rănite și/sau care este relevant din punct de vedere industrial, 

din perspectiva potențialului de daune. Înseamnă toate celelalte Accidente, altele decât cele minore. Accidentele relevante includ 

Accidentele fatale (FAT ACC) Accidentele cu consecințe ireversibile (LC ACC), Accidentele cu potențial ridicat (HPO ACC) și 

Alte accidente relevante (REL ACC):

o Accidente cu consecințe ireversibile (LC) 

o Accidente relevante cu consecințe ireversibile pentru o persoană. 

o O leziune cu Consecințe ireversibile reprezintă o vătămare permanentă care afectează în mod substanțial 

activitățile cotidiene ale unei persoane. În general este vorba de leziuni care provoacă probleme medicale pe 

termen lung, dizabilități permanente, o speranță de viață mai redusă și orice alte elemente care produc o 

schimbare în viața victimei. 

o Pentru o primă clasificare, orice accident care provoacă vătămările corporale descrise în Tabelul 1 poate fi 

clasificat ca Accident cu consecințe ireversibile. Trebuie observat că Tabelul 1 nu este exhaustiv și că trebuie 

efectuate evaluări specifice în fiecare caz, conform descrierii de mai sus. 

TABELUL 1 - Exemple de vătămări corporale cu consecințe ireversibile 

Vătămarea corporală Exemplu de vătămare

Vătămări la coloana 
vertebrală și dorsale 

o Reducerea mobilității 

o Reducerea permanentă a sensibilității 

Paralizie o Paralizie de orice grad 

Amputări 
o Pierderi de membre 

o Pierdere unei mâini / a labei piciorului 

Arsuri grave 
o Arsuri de gradul doi și trei cu consecințe permanente asupra funcționării normale a organelor 

sau asupra aspectului victimei (impact asupra vieții sociale a persoanei) 
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Pierderea sau reducerea 
permanentă a simțurilor 

o Pierderea/reducerea vederii 

o Pierderea/reducerea auzului 

o Pierderea/reducerea altor simțuri 

Vătămări cerebrale și 
craniene 

o Probleme cognitive, de memorie sau mobilitate permanente 

o Deformarea feței sau cicatrici permanente pe față 

Vătămări permanente la 
nivelul organelor interne 

o Orice vătămări permanente la nivelul organelor interne 

o Accident fatal: Un accident relevant care a cauzat decesul unei persoane2. 

 Accidente cu potențial ridicat (HPO ACC): un Accident relevant a cărui dinamică ar fi putut duce la un Accident cu 

consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal. 

o Alte accidente relevante: Toate accidentele relevante care nu pot fi clasificate drept Accidente fatale, Accidente cu consecințe 

ireversibile sau Accidente cu potențial ridicat. 

Un Incident de securitate și o Observație privind securitatea sunt clasificate ca având un Potențial ridicat dacă dinamica acestora ar 

fi putut duce la un Accidente cu consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal.  

SSM din Tabelul 2 trebuie considerate ca având un Potențial ridicat. Tabelul 2 nu trebuie considerat ca exhaustiv sau suficient. Este 

necesară o evaluare specifică de la caz la caz. 

o TABELUL 2 - Exemple de dinamică pentru clasificarea Incidentelor de securitate și Observațiilor HPO 

Tipologie 
(tipul/sub-tipul)

Descrierea dinamicii 

Cădere de la înălțime 
Căderea liberă prin orificii, Căderea de pe scări, Căderea de pe schele și platforme temporare, 
Căderea în pante/șanțuri, Căderea de pe structuri, macarale etc., Căderea în râuri, lacuri, 
canale etc., cu o diferență de înălțime de doi metri  

Obiecte în cădere 

Căderea obiectelor (echipamente, materiale, scule sau moloz) cu o energie care poate cauza 
vătămări semnificative persoanelor, în timpul ridicării sau deplasării sau al altor activități, în 
general obiecte care cad de sus (chiar dacă nu există activități în curs), la un loc de muncă 
sau în spațiile învecinate. Spațiile adiacente includ o cărare de uz public, un drum, un scuar 
sau o curte a unei locuințe sau al unei alte clădiri vecine unui loc de muncă. 

Prindere 

Prindere în unelte de mână, Prindere în mecanisme ale utilajelor, Prindere în obiecte, Prindere 
în mecanisme mobile,  
Prindere provocată de utilizarea vehiculelor grele (răsturnare și descărcare). 
Prinderile pot fi cauzate și de desprinderea unor accesorii permanente, desprinderea 
pereților/pantelor, prăbușirea pereților/pantelor, prăbușirea șanțurilor și galeriilor, care pot avea 
drept consecință o amputare sau mai grav

Contacte termice 
Contactul cu fluide sau cu substanțe fierbinți/reci sau contactul cu surse de căldură/frig, cu 
materiale aruncate fierbinți/reci sau contactul cu suprafețe fierbinți/reci a căror energie poate 
provoca vătămări însemnate

Agenți chimici Contactul cu ori expunerea la produse chimice nocive, în funcție de tip sau de concentrație  

Explozie Expunerea le efectul direct al exploziilor. 

Electric Contact direct, Contact indirect, Descărcare electrică (inductivă/capacitivă) sau arc electric

Spațiile închise 
Accidente/incidente petrecute în spații închise cu nivel scăzut de oxigen, cu risc de mișcări 
neprevăzute ale pieselor sau utilajelor cauzate de inundații sau de fluide, lucrări sub apă, în 
atmosfere inflamabile (cu risc de incendiu sau de explozie) sau în atmosfere toxice

2 Dacă există o legătură de cauzalitate între decesul victimei și accident, accidentul este clasificat ca Fatal, chiar dacă decesul 
survine la 180 de la accident.
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Radiații ionizante 
Expunerea la orice tip de particule sau unde electromagnetice purtătoare de suficientă energie 
pentru a ioniza atomii sau a le lua din electroni 

„Cerință”: înseamnă o necesitate sau o așteptare stipulată prin Contract sau impusă prin Lege.  

„Observație privind securitatea”: înseamnă un comportament sau o situație în legătură cu care nu s-a produs niciun incident, dar care 

ar putea contribui la producerea unui Incident. 

Observațiile privind securitatea sunt clasificate în funcție de dinamica acestora/prejudiciul potențial, pentru implementarea eficientă a 

unor măsuri de ameliorare, menite să sporească siguranța ocupațională. Conform principiului enunțat anterior, Observațiile privind 

securitatea sunt clasificate după cum urmează: 

 Observații privind securitatea cu potențial ridicat (HPO SO): O Observație privind securitatea a cărei dinamică ar fi putut 

duce la un Accident cu consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal. 

 Alte Observații privind securitatea: Toate Observațiile privind securitatea care nu sunt clasificate ca Observație privind 

securitatea cu potențial ridicat. 

„Eveniment de securitate evitat la limită”: înseamnă un incident neprevăzut care nu a condus la accidentare sau îmbolnăvire, dar ar fi 

putut avea o asemenea consecință. Incidentele evitate la limită sunt clasificate în funcție de dinamica acestora/prejudiciul potențial, 

pentru implementarea eficientă a unor măsuri de ameliorare, menite să sporească siguranța ocupațională. 

Conform principiului enunțat anterior, Incidentele evitate la limită sunt clasificate după cum urmează: 

 Incidente evitate la limită cu potențial ridicat (HPO NM): un Incident evitat la limită a cărui dinamică ar fi putut duce la 

un Accident cu consecințe ireversibile sau la un Accident Fatal. 

 Alte Incidente evitate la limită: Toate Incidentele evitate la limită neclasificate ca Incidente evitate la limită cu potențial 

ridicat. 

„Oprirea lucrului”: înseamnă un eveniment în care a fost aplicată politica ENEL privind „Oprirea lucrului” sau o politică echivalentă. 

„Subcontract”: înseamnă un contract prin care Contractantul încredințează executarea serviciilor contractuale către terți. 

„Subcontractor”: înseamnă persoana fizică sau juridică sau un grup de astfel de persoane, cu care Contractantul semnează 

Subcontracte de lucrări și/sau prestări servicii și/sau bunuri, executate la un Punct de lucru. 

„Indice SPM” înseamnă indicele de Management al performanței furnizorilor utilizat de Enel Achiziționare. 

„Procesul de calificare al furnizorilor”: înseamnă procesul de achiziții, se bazează pe furnizori calificați pentru lucrări, bunuri și servicii, 

capabili să asigure niveluri adecvate de fiabilitate, calitate și competență (corespunzătoare abilităților, cunoștințelor și experienței 

adecvate). 

„Sistemul de calificare a furnizorilor”: înseamnă sistemul Enel pentru selectarea și evaluarea furnizorilor care are ca scop deținerea 

de contractanți capabili să asigure niveluri adecvate de fiabilitate, calitate și competență (corespunzătoare abilităților, cunoștințelor și 

experienței adecvate). 

„Punct de lucru”: înseamnă orice locație, birou, loc de muncă, spațiu sau zonă, cu caracter temporar sau permanent, unde urmează 

să fie executată sau a fost executată o lucrare, o livrare de componente, echipamente sau materiale sau o prestație de servicii de 

către Contractant în numele ENEL. 

„Operator”: a se vedea Personalul. 

4 LIMBA 

4.1 Versiunea originală a prezentelor Condiții SSM în limba engleză, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel prin 

Contract. În cazul conflictelor dintre versiunea originală și traducerile în alte limbi, versiunea originală va prevala. 

5 OBLIGAȚIE GENERALĂ PRIVIND DREPTUL MUNCII, SĂNĂTATEA, SECURITATEA ȘI MEDIUL 

5.1 DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE CONTRACTANTULUI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL SSM ȘI AL 
MEDIULUI 

5.1.1 Contractantul declară și garantează următoarele: 
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a) informațiile furnizate de acesta pentru a se califica în calitate de furnizor ENEL și pentru a încheia Contractul, incluzând, cu 

precădere, informațiile referitoare la performanța și calificările SSM, sunt adevărate și corecte la momentul transmiterii 

acestora și nu au existat modificări semnificative care au făcut ca aceste informații să fie în mod substanțial incorecte sau 

false, 

b) a implementat sau va implementa, înainte de începerea activităților contractuale, sisteme, proceduri și practici adecvate de 

management și deține Personal calificat în mod corespunzător pentru a se asigura că își poate îndeplini obligațiile de SSM 

și Mediu în baza Contractului. 

5.2 OBLIGAȚII SSM GENERALE 

5.2.1 Contractantul se angajează să își îndeplinească obligațiile care decurg din Contract astfel încât să asigure un Punct de 

lucru sănătos și sigur pentru Personalul său, Personalul ENEL și terți și pentru a evita deteriorarea mediului și, în acest scop, 

Contractantul se angajează: 

a) să respecte Legea aplicabilă în domeniul asigurărilor sociale sau asigurării de despăgubire a angajaților, sănătății și 

siguranței în muncă și protecției mediului, 

b) să obțină toate autorizațiile de SSM&Mediu impuse pentru Lucrare, 

c) să respecte prezentele Condiții SSM&Mediu, Cerințele SSM&Mediu și alte obligații SSM&Mediu prevăzute în Contract, 

d) să respecte bunele practici din domeniu, luând în considerare principiile stabilite în Politicile adoptate de ENEL, și anume 

„Declarația de angajament privind sănătatea și securitatea”, „Politica legată de întreruperea lucrului” și „Politica de Mediu” 

aplicate de ENEL și Afiliații săi, 

e) să coopereze cu ENEL și cu alții (alți contractanți, autorități etc.), care doresc îmbunătățirea continuă, pentru a se asigura 

că sănătatea, securitatea și mediul sunt protejate, în limite maxime posibile, în timpul executării Contractului (de exemplu, 

participarea la proiecte inovatoare privind prevenirea și atenuarea riscurilor SSM&Mediu), 

f) să furnizeze ENEL informații imediate cu privire la orice problemă legată de SSM&Mediu care ar putea afecta, periclita, 

întârzia sau interfera cu activitățile Contractului. 

5.2.2 În cazul unei discrepanțe între oricare dintre obligațiile din Secțiunea 5.2.1, Contractantul va executa Contractul într-o 

manieră care maximizează protecția sănătății, securității și mediului și poate consulta ENEL în cazul oricăror dubii referitoare la 

executarea Contractului în acest mod. 

5.2.3 Fără a aduce atingere nivelului de implicare al ENEL în probleme de sănătate, securitate și mediu, Contractantul rămâne 

responsabil pentru orice daună asupra sănătății, securității și/sau mediului provocată acesta, de Personalul său sau din vina 

subcontractanților săi sau ca urmare a încălcării Contractului. 

5.3 OBLIGAȚII SSM&MEDIU SPECIFICE 

5.3.1 Contractantul va folosi Personalul angajat în conformitate cu Legea aplicabilă și va pune în aplicare proceduri pentru a 

asigura plata la timp a remunerației Personalului său și a tuturor impozitelor, asigurărilor, pensiilor și contribuțiilor de asigurări sociale 

(sau polițelor de despăgubire a angajaților) aferente acestui Personal, conform Legii și/sau oricărui contract colectiv de muncă 

aplicabil. Pentru clarificare, așa cum se stipulează în Secțiunea 3, termenul Personal include Personalul Subcontractanților. În măsura 

în care Contractantul, în conformitate cu prevederile Contractului, utilizează Subcontractanți în executarea Contractului, respectivul 

Contractant va avea proceduri implementate pentru a se asigura că orice Subcontract respectă obligațiile impuse prin prezenta 

Secțiune cu privire la Personalul Subcontractanților. 

5.3.2 Contractantul va respecta toate normele de sănătate, securitate și protecția mediului pentru fiecare Punct de lucru, inclusiv 

planurile de urgență. În acest scop, Contractantul se asigură că: 

(i) pentru Punctele de lucru aflate sub controlul Contractantului, a stabilit și a comunicat norme adecvate în materie de 

sănătate, securitate și mediu tuturor persoanelor prezente în orice moment în Punctul de lucru și a instituit proceduri 

adecvate de monitorizare și de respectare a acestor norme de către toate aceste persoane, sau 

(ii) pentru Punctele de lucru aflate sub controlul ENEL sau al terților, a obținut, a revizuit și a comunicat Personalului său 

normele în materie de sănătate, securitate și mediu aplicabile acestor Puncte de lucru și a instituit proceduri adecvate 

de monitorizare și de respectare a acestor norme de către Personalul său. 

5.3.3 Fiecare Parte se va asigura că întreg Personalul său dispune de un document de identificare personală sau ecusoane 

furnizate de Parte, cu fotografie și date de identificare corespunzătoare, care identifică faptul că persoana face parte din Personalul 

Părții în scopul Contractului. Întregul Personalul al Contractantului va fi echipat cu o indicație externă vizibilă a Angajatorului 

corespunzător (de exemplu, logo-uri pe uniforme, căști etc. sau ecusoane aplicate extern). Chiar dacă intrarea în Punctul de lucru 

este controlată de ENEL, Contractantul va efectua un control propriu pentru a identifica Personalul său care intră în Punctul de lucru. 
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5.3.4 În timpul mobilizării la un Punct de lucru sau în interiorul sau între Punctele de lucru, Personalul Contractantului trebuie să 

respecte întotdeauna codul rutier aplicabil, să utilizeze centurile de siguranță (sau căștile, în cazul bicicletelor sau motocicletelor) și 

să conducă în siguranță. Orice șofer va avea orice calificare superioară cerută ca urmare a evaluării riscurilor sau impusă de Lege.  

5.3.5 Se interzice în toate Punctele de lucru fumatul (cu excepția locurilor de fumat special amenajate) și toate Părțile vor coopera 

pentru a pune în aplicare această regulă.  

5.3.6 Se interzice în toate Punctele de lucru: 

a) să se dețină sau să se utilizeze arme de foc sau muniție pentru arme de foc (cu excepția personalului de securitate special 

desemnat și autorizat în mod corespunzător), 

b) să se consume sau să se afle sub influența alcoolului, narcoticelor sau substanțelor psihotrope ilegale, 

c) să se consume medicație cu sau fără prescripție, care poate interfera cu executarea în siguranță a activității sale, 

d) să se angajeze în perturbări cum ar fi luptele, distrugerea ilegală a proprietății etc. 

În Punctele de lucru aflate sub controlul Contractantului, Contractantul trebuie să îndepărteze imediat din Punctul de lucru 

orice persoană care se constată că încalcă punctele (a), (b), (c) sau (d) din prezenta Secțiune 5.3.6, asigurând asistența 

organelor de aplicare a legii, după caz.  

În Punctele de lucru aflate sub controlul ENEL/al terților, Contractantul va coopera pentru demobilizarea Personalului său 

care se constată că încalcă punctele (a), (b), (c) sau (d) din prezenta Secțiune 5.3.6. 

5.3.7 Acolo unde este cazul, Contractantul va respecta cele 5 reguli de aur privind riscurile electrice: 

1. Oprirea eficientă a tuturor surselor de tensiune,  

2. Asigurarea împotriva reconectării și amplasarea de semne pentru monitorizare,  

3. Verificarea lipsei tensiunii,  

4. Împământarea și scurtcircuitarea,  

5. Delimitarea și marcarea zonei de lucru și asigurarea protecției împotriva părților sub tensiune adiacente. 

6 PLAN DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE 

6.1 CERINȚE 

6.1.1 Contractantul va pune la dispoziția ENEL, înainte de începerea activităților contractuale în orice Punct de lucru (și îl va 

menține actualizat, pe durata Contractului), un plan de evaluare și gestionare a riscurilor specifice de Sănătate și Securitate („Planul 

SSM”) pentru toate activitățile care au legătură cu executarea Contractului, identificarea și implementarea măsurilor de prevenire și 

protecție. În cazul Contractelor care se aplică mai multor Puncte de lucru, Planul SSM va fi adaptat cu luarea în considerare a condițiilor 

și riscurilor specifice Punctului de lucru. 

6.1.2 Planul SSM va fi executat în conformitate cu legislația locală, dacă este cazul, și/sau conform Secțiunii 6.2 și/sau conform 

standardului ISO 45001 (sau un standard echivalent, în acest caz, ENEL își rezervă dreptul de a aproba metoda); în cazul unor cerințe 

contradictorii, se aplică cea care maximizează protecția Sănătății și Securității. În cazul în care Contractantul nu poate să respecte 

cerințele menționate mai sus (de exemplu, deoarece Legea locală impune un standard diferit), trebuie să solicite o hotărâre de la 

ENEL, care va hotărî cu privire la standardul care trebuie aplicat. 

6.2 LINII DIRECTOARE PENTRU PLANUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE 

6.2.1 Pentru a efectua evaluarea riscului, Contractantul trebuie să ia în considerare, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele 

condiții și riscuri: 

o normele existente privind sănătatea și securitatea la Punctul de lucru (pentru Punctele de lucru aflate sub controlul 

ENEL sau al unui terț), 

o condițiile Punctului de lucru (inclusiv aspectele legate de mediu și impactul asupra SSM&Mediu), 

o condițiile privind limitele Punctului de lucru (inclusiv aspectele legate de mediu și impactul asupra SSM&Mediu), 

o activitățile de lucrări desfășurate în mod obișnuit de către Contractant, inclusiv activități pregătitoare și navetă/călătorie, 

o colaborarea cu alți contractanți desemnați de ENEL și impactul posibil/interferențe asupra executării Contractului, 

o pericolele și riscurile (unul sau mai multe) legate de lucrări ale fiecărei activități, inclusiv, dar fără a se limita la: 

- cădere de la același nivel, 

- cădere de la înălțime, 

- electrice, 
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- agenți chimici și/sau biologici (inclusiv atunci când sunt conținuți ca parte a materialelor sau echipamentelor, de 

exemplu, echipamente care conțin azbest), 

- obiecte în cădere, 

- ciocnire cu obiecte, 

- expunere la zgomote și vibrații, 

- incendiu și explozie, 

- contact termic, 

- trafic/deplasare (și anume, deplasare prin zone rurale și inaccesibile, condițiile drumului pentru a ajunge la Punctul 

de lucru...), 

- lipsa iluminării, 

- proiecție de materiale, 

- prindere, 

- radiații ionizante și neionizante, 

- spații închise, 

- alunecări de teren și prăbușiri, 

- barotraumă, boală de decompresie, intoxicare cu gaz (lucrări subacvatice), 

- tăiere, 

- condiții ergonomice (mișcări stângace, încordări sau extenuare), 

- agresiuni ale animalelor, 

- expunerea la condiții meteorologice extreme și efectele radiațiilor solare pentru operatorii care lucrează în aer 

liber 

- risc generic: în timpul desfășurării oricăror activități, precum și în fazele pregătitoare și de deplasare, există riscuri 

comune care ar putea provoca incidente cum ar fi impactul cu obiecte, tăieturi, căderi, accidente ergonomice 

(mișcări stângace sau încordări), precum și agresiuni ale animalelor, accidente atmosferice (fulgere, inundații...), 

insolații sau alte incidente similare. 

- riscuri de interferență, cum ar fi activitățile de lucru în care diferiți subiecți lucrează în același Punct de lucru, 

o tura de noapte, 

o lucrul individual, 

6.2.2 Planurile SSM includ, de asemenea, măsuri de prevenire și protecție pentru eliminarea sau cel puțin reducerea fiecăruia 

sau mai multor riscuri, cum ar fi: 

o supravegherea preventivă și/sau periodică a sănătății, 

o definirea procedurilor activităților de lucrări și/sau instrucțiunilor și/sau metodelor, 

o definirea măsurilor de protecție, cum ar fi echipamentul colectiv și individual de protecție (cum ar fi îmbrăcămintea, 

încălțămintea adecvată, șorțuri și mănuși corespunzătoare riscurilor care decurg din activitatea desfășurată etc.). 

o asigurarea selectării/instruirii/calificării adecvate a Personalului pentru executarea activităților de lucru, 

o planuri de urgență, inclusiv primul ajutor, prevenirea incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență, 

o gestionarea corectă a riscurilor de interferență, 

o gestionarea și eliminarea adecvată a Materialelor periculoase care reprezintă un pericol pentru sănătate și securitate, 

o reglementarea strictă a utilizării dispozitivelor de comunicații precum telefoane mobile/telefoane inteligente/tablete; (de 

exemplu, în timpul executării activităților, în timpul conducerii, urcării sau coborârii scărilor, traversarea drumurilor și în 

toate cazurile în care ar putea crea o distragere a atenției), 

o raportarea semnelor adecvate pentru evidențierea eventualelor riscuri temporare (de exemplu, podea alunecoasă), 

o delimitarea fizică a zonelor periculoase pentru a permite accesul doar Personalului autorizat, 

o furnizarea de panouri și semne pentru a evidenția tipul de activitate desfășurat și toate informațiile relevante, 

o asigurarea balustradelor corespunzătoare pentru scări și coridoare, 

o menținerea ordinii și curățeniei tuturor zonelor de lucru, 

o proiectarea unei viabilități corecte în Punctele de lucru, evitarea interferențelor între pietoni și vehicule, precum și 

poziționarea semnelor de circulație necesare, limitatoare de viteză, 

o evaluarea condițiilor meteorologice înaintea și în timpul execuției activităților, 

o măsuri de protecție, cum ar fi echipamentul colectiv și individual de protecție. 

6.2.3 În plus, Planul SSM sau documentația anexată va include, după caz, desemnarea unui/unor: 

o responsabil de securitate, 

o ofițeri de securitate, care cooperează cu responsabilul de securitate, 

o Personal autorizat (accesul în Locație, spații delimitate etc.) 

o Personal calificat pentru lucrări specifice, 
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o supraveghetori schelărie, 

o coordonatori operațiuni pentru manipularea mecanică a încărcăturilor, 

o șef operațiuni de manipulare a mărfurilor, 

o supraveghetori linii de transport, 

o persoane responsabile pentru situațiile de urgență, primul ajutor și prevenirea incendiilor;  

o orice alte desemnări ale Personalului specific de sănătate și securitate impuse de Lege sau în alt mod prin Contract. 

6.2.4 Planul SSM va include, după caz, autorizația/licențele pentru utilizarea Echipamentului de lucru (utilaje și echipamente),  

7 PLAN DE MEDIU 

7.1 CERINȚE 

7.1.1 Contractantul va pune la dispoziția ENEL Planul de mediu relevant Punctului de lucru specific și activității înainte de 

începerea activităților în Punctul de lucru și îl va actualiza sau îl va completa în mod regulat, în funcție de împrejurări sau de cerințele 

contractuale, sau dacă este solicitat în mod specific de ENEL, în timpul executării Contractului. 

7.1.2 Planul de mediu va fi executat în conformitate cu Legea aplicabilă, dacă este cazul, și/sau în conformitate cu liniile directoare 

prevăzute în Secțiunea 7.2, și/sau conform standardului ISO 14001 (sau un standard echivalent, în acest caz, ENEL își rezervă dreptul 

de a aproba metoda); în cazul unor cerințe contradictorii, se aplică cea care maximizează protecția Mediului. În cazul în care 

Contractantul nu poate să respecte cerințele menționate mai sus (de exemplu, deoarece Legea aplicabilă impune un standard diferit), 

trebuie să solicite o hotărâre de la ENEL, care va decide cu privire la standardul care trebuie aplicat. 

7.1.3 În cazul contractelor aplicabile mai multor Puncte de lucru, se va acorda o atenție deosebită evaluării riscului de mediu 

pentru activitatea specifică care va fi desfășurată. În acest caz, Planul de mediu trebuie livrat către ENEL înainte de începerea 

execuției activităților stipulate prin Contract la Punctul de lucru, după care Contractantul îl va implementa pentru fiecare Punct de 

lucru, actualizându-l ori de câte ori există posibilitatea apariției unui nou risc de mediu. Politicile de mediu ale Grupului Enel și 

instrucțiunile specifice ale ENEL pentru Punctul de lucru respectiv (dacă există) ar trebui, de asemenea, luate în considerare în cazul 

în care acestea necesită o obligație de diligență mai mare decât Legea aplicabilă. 

7.2 LINII DIRECTOARE PENTRU PLANUL DE MEDIU 

7.2.1 Contractantul va include și va ține seama în Planul de mediu, dacă este cazul pentru activitatea contractuală, evaluarea 

următoarelor aspecte: 

o identificarea aspectelor de / impacturilor asupra mediului relevante, a riscurilor, 

o cerințele stabilite în avizele și autorizațiile de mediu aprobate de autoritate 

o gestionarea deșeurilor, inclusiv necesitatea depozitării temporare, 

o gestionarea apei reziduale, 

o managementul apei dulci/de mare, 

o planul de atenuare a emisiilor difuze, 

o planul pentru excavații de sol și roci, inclusiv refacerea hidrogeologică a zonelor afectate de lucrări, 

o planul de atenuare a zgomotelor, 

o plan detaliat care explică modul în care Contractantul și subcontractanții acestuia vor respecta toate cerințele de mediu 

pentru toate aspectele de mediu (adică cel puțin: emisiile atmosferice, deșeurile, gestionarea solului, zgomotul, apa 

reziduală, emisiile de praf și particule, protecția biodiversității etc. ) pe parcursul tuturor lucrărilor, 

o plan de gestionare a situațiilor de urgență legate de mediu, 

o descrierea operațiunilor/acțiunilor de monitorizare a mediului, inclusiv planificare și frecvență, 

o descrierea rapoartelor care vor fi predate autorităților, 

o respectarea regulilor de mediu existente la Punctul de lucru, pentru Punctele de lucru aflate sub controlul ENEL sau al 

terților. 

De asemenea, dacă Anexa 1 pentru Lucrări complexe se aplică Contractului, Planul de mediu va include numele Coordonatorului de 

mediu. 

8 ORGANIZARE ȘI RESPONSABILITATE SSM&MEDIU 

8.1 Pentru durata Contractului, Contractantul va desemna: 

a) Persoane cheie SSM: unul sau mai mulți reprezentanți, desemnați de către Contractant înainte de începerea activităților 

Contractului, având un rol de conducere in cadrul organizației de lucru a Contractantului, cu roluri și responsabilități SSM 
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clare definite de Contractant, care vor fi interlocutorul pe probleme de SSM&Mediu al ENEL pe durata Contractului. În cazul 

în care Personalul Contractantului nu este prezent la Punctul de lucru, Contractantul, în acord cu Subcontractorul, poate să 

desemneze persoanele cheie SSM&Mediu din rândul personalului subcontractantului, 

b) Maistru (cnducătorul lucrării): unul sau mai mulți reprezentanți, desemnați de către Contractant din rândul Personalului său, 

fiecare dintre aceștia responsabil de supravegherea activităților specifice Punctului de lucru și de asigurarea implementării 

directivelor primite, verificarea executării corecte de către Operatori în conformitate cu obligațiile SSM&Mediu în temeiul 

Contractului; Contractantul se va asigura că Maistrul, care va gestiona activitățile individuale și va verifica problemele legate 

de securitate, va avea următoarele competențe: 

- cunoașterea activității ce urmează să fie desfășurată și a dezvoltării acesteia într-un context complex și a pericolelor 

pe care respectiva activitate le poate genera pentru celelalte activități, 

- abilități de conducere și relaționare cu celelalte profiluri implicate, 

- diligență în administrarea activității în conformitate cu planificarea convenită, 

- proactivitate și atenție în semnalarea către profilurile de coordonare a oricăror deviații de la planificarea stabilită ce 

pot apărea în cursul execuției activității. 

c) Punctul de referință al raportării SSM: Contractantul trebuie să asigure o structură a Personalului cu o persoană de contact 

principală pentru respectarea obligației de depunere a rapoartelor de Securitate și Mediu către ENEL. Persoana principală 

de contact pentru raportări SSM poate fi desemnată din rândul personalului cheie SSM 

d) în cazul Lucrărilor complexe, profesioniștii menționați în Secțiunea 16 și ANEXA 1 Accent pe activitățile Lucrărilor complexe. 

8.2 ENEL poate, ca urmare a creșterii riscului SSM (de exemplu, urgențe, schimburi de noapte), să solicite alocarea mai multor 

membri ai Personalului activităților SSM. Costurile suplimentare, dacă există, vor fi convenite între Părți. 

8.3 ENEL își rezervă dreptul de a verifica calificarea, acreditările și comportamentul personalului SSM al Contractantului și, în 

cazul în care se consideră necorespunzătoare, să comunice Contractantului refuzul său cu privire la o anumită/ un anumit membru al 

personalului desemnat pentru activitățile SSM. Un astfel de refuz va fi motivat de ENEL și va fi precedat de discuțiile cu Contractantul. 

Contractantul va pune la dispoziția ENEL documente care să ateste experiența și competențele Personalului SSM, incluzând 

experiența lor profesională, studiile, acreditările, în conformitate cu Legislația privind protecția datelor cu caracter personal. 

9 DISPOZIȚII PRIVIND PRIMUL AJUTOR, PREVENIREA INCENDIILOR ȘI GESTIONAREA SITUAȚIILOR 
DE URGENȚĂ.  

9.1 Contractantul trebuie să respecte prevederile Legii și ale Contractului cu privire la primul ajutor, prevenirea incendiilor și 

gestionarea situațiilor de urgență. 

9.2 Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura și garanta că fiecare Punct de lucru este echipat cu:  

o cel puțin o trusă de medicamente, în conformitate cu prevederile Legii aplicabile în vigoare și în funcție de Materialele 

periculoase utilizate și de lucrările executate; 

o Personal instruit care poate răspunde și/sau gestiona un scenariu de urgență previzibil; 

o un mijloc adecvat de comunicare pentru a asigura un răspuns prompt al unității de prim ajutor/asistență în caz de 

urgență;  

o echipamente corespunzătoare, adecvate riscurilor specifice ale activităților inerente obiectului Contractului;  

o echipament de stingere și detectare a incendiilor, evaluat conform evaluării de risc de incendiu. 

9.3 Toate acțiunile legate de primul ajutor și de gestionarea situațiilor de urgență vor fi efectuate de responsabilii desemnați ai 

companiei implicați în situațiile de urgență. 

9.4 Pentru Punctele de lucru aflate sub control ENEL sau al unei terțe părți, toate acțiunile Contractantului legate de primul 

ajutor, de prevenirea incendiilor și de gestionarea situațiilor de urgență trebuie să fie efectuate în coordonare cu planurile de urgență 

existente la Punctul de lucru. 

10 CONȘTIENTIZARE ȘI COORDONARE SSM 

10.1 ÎNTÂLNIRE DE INIȚIERE SSM 

10.1.1 Înainte de începerea activităților contractuale, ENEL și Contractantul vor organiza o întâlnire de inițiere SSM pentru 

coordonarea activităților, iar raportul întâlnirii (proces-verbal al întâlnirii) va fi semnat de reprezentanți ai ambelor Părți. 
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10.2 INSTRUCTAJ INTRODUCTIV 

10.2.1 Contractantul se va asigura că toți Operatorii aflați sub responsabilitatea sa cunosc riscurile și restricțiile (de exemplu, zonele 

de interes) existente sau care ar putea afecta Punctul de lucru, precum și eventualele planuri în caz de urgență. Fiecare Operator 

trebuie să participe la o discuție de instructaj introductiv (discuție, prezentare, video etc.) privind SSM, care trebuie documentată 

corespunzător. Discuțiile de instructaj introductiv sunt actualizate periodic sau când sunt identificate noi riscuri. 

10.2.2 La solicitarea Enel, Contractantul se va asigura că Operatorii participă la discuțiile de instructaj introductiv SSM cu privire 

la riscurile specifice, cu personalul cheie ENEL și SSM. 

10.2.3 La solicitarea Enel, Contractantul se va asigura că Operatorii participă la un instructaj introductiv SSM (printr-un webinar, o 

discuție sau alte mijloace) cu privire la Politica legată de întreruperea lucrului.  

10.3 VERIFICĂRI PREALABILE ÎNCEPERII LUCRĂRILOR 

10.3.1 Imediat înainte de începerea fiecărei activități specifice la Punctul de lucru, Contractantul va organiza și se va asigura că 

Subcontractanții săi organizează, prin intermediul Maistrului sau unei alte persoane desemnate (cu competențe și responsabilități 

echivalente), o întâlnire SSM cu privire la verificări prealabile începerii lucrărilor pentru: 

o a descrie în detaliu principalele faze ale lucrării care trebuie efectuată și riscurile asociate acestora, cu un nivel de 

detaliu adecvat nivelului de complexitate al activității care urmează să fie întreprinse;  

o a atrage atenția operatorilor asupra fazelor de lucru care sunt cele mai semnificative din punct de vedere al siguranței 

(de exemplu, atunci când sunt necesare coordonarea între diferite activități, utilizarea echipamentelor speciale etc.) și 

asupra măsurilor de prevenire asociate care trebuie adoptate pentru prevenirea accidentelor;  

o a indica echipamentul care va fi utilizat, echipamentul colectiv de protecție necesar și echipamentul individual de 

protecție, care necesită controlul eficienței operatorilor înainte de a permite utilizarea acestora;   

o a atribui sarcinile operatorilor calificați, oferind toate explicațiile suplimentare necesare.  

o a se asigura că metodele de intervenție în caz de urgență sunt clare și cunoscute de către toți operatorii. 

10.3.2 Verificările prealabile începerii lucrărilor trebuie repetate ori de câte ori se produce o schimbare în condițiile de muncă sau 

un nou membru al Personalului este alocat activităților și cel puțin zilnic în cazul activităților care se extind pe mai multe zile. În cadrul 

acestei întâlniri, Maistrul sau altă persoană responsabilă și personalul revizuiesc toate etapele activității și sarcinile aferente, 

evaluează situațiile cu risc potențial pentru SSM care pot apărea, descriu echipamentul și materialul pe care trebuie să le folosească 

și comportamentele care vor fi adoptate pentru a preveni Incidentele. Verificarea prealabilă începerii lucrărilor va fi documentată și 

arhivată corespunzător. 

10.3.3 Verificarea prealabilă începerii lucrărilor va asigura, și cu ajutorul unei liste de verificare specifice, că toți Operatorii: 

o sunt informați cu privire la activitatea care trebuie efectuată și procedurile operaționale; 

o înțeleg riscurile asociate activității specifice care trebuie efectuată; 

o în consecință, adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea activității în condiții de siguranță și 

protejarea mediului înconjurător. 

o sunt familiarizați cu Planul de securitate și de mediu 

o sunt familiarizați cu metodele de operare care trebuie respectate 

o au identificat și semnalizat corespunzător zona de lucru   

o adoptă toate măsurile și instrumentele de prevenție/protecție necesare (vehicule, unelte etc.) pentru a se asigura că 

activitatea este desfășurată în siguranță, verificând adecvarea și pregătirea acestora pentru utilizare 

o au stabilit metode adecvate de comunicare între membrii echipei și, dacă este necesar, responsabilitatea temporară 

pentru supraveghere, dacă echipa trebuie să se împartă în mai multe echipe secundare, care nu pot fi supravegheate 

direct de către maistru 

o au stabilit măsuri adecvate pentru a putea reacționa în cazul unor urgențe și pentru diminuarea efectelor adverse asupra 

operatorilor și a publicului 

o știu că trebuie să informeze fără întârziere maistrul cu privire la orice pericole sau deficiențe ale 

utilajelor/vehiculelor/echipamentului individual sau colectiv de protecție aplicând Politica legată de oprirea lucrului. 

La finalul activităților operaționale, maistrul va organiza o întâlnire scurtă cu echipa pentru o verificare de securitate a activității 

desfășurate, numită „Verificare după efectuarea lucrărilor”. Lucrarea tocmai finalizată este reexaminată, cu evidențierea problemelor 

de securitate, alături de măsurile de ameliorare care trebuie semnalizate către superiorii direcți, pentru optimizarea standardelor de 

siguranță în timpul execuției lucrărilor și pentru diseminarea lecțiilor generale învățate. 



 GRUPUL ENEL – Condiții SSM – EDIȚIA A DOUA – în vigoare din 29.07.2021 pagina 15 din 43 

Maistrul va completa o/ un Raport rezumativ de verificări prealabile începerii lucrărilor și de verificări ulterioare lucrărilor, pentru care 

aspectele minime de interes sunt raportate în Anexa 4.  

11 VEHICULE, UTILAJE , ECHIPAMENTE, UNELTE ȘI MATERIALE 

11.1 Contractantul trebuie: 

o să furnizeze toate vehiculele, utilajele, echipamentele, uneltele și materialele necesare pentru executarea adecvată și 

de înaltă calitate a obiectului Contractului, 

o să utilizeze vehicule, utilaje, echipamente, unelte și materiale care respectă Legile aplicabile în vigoare și standardele 

privind cele mai bune practici prevăzute în reglementările aplicabile, 

o în plus față de cerințele din Secțiunea 17.2, să pună la dispoziția ENEL (și să trimită, dacă este necesar), înainte de 

începerea fiecărei activități la Punctul de lucru, toate informațiile referitoare la vehiculele, utilajele, echipamentele și 

materialele pe care le va utiliza în execuția activității specifice. ENEL își rezervă dreptul de a valida aceste informații 

înainte de a autoriza executarea activității. În plus, ENEL poate solicita o declarație corespunzătoare semnată de către 

Contractant, 

o să se abțină de la utilizarea vehiculelor, utilajelor, echipamentelor, dispozitivelor și materialelor deținute de ENEL fără 

o autorizație scrisă prealabilă. 

11.2 Contractantul se va asigura că toate vehiculele, utilajele, echipamentele și uneltele (inclusiv husele de protecție pentru 

materiale, izolația și altele) fac obiectul întreținerii regulate, pentru evitarea deteriorării, În plus, acestea trebuie să fie echipate cu toate 

elementele care asigură utilizarea în siguranță (lumini, alarme, oglinzi retrovizoare, apărătoare etc.). Se interzice utilizarea utilajelor, 

a echipamentelor și a uneltelor fără dispozitivele de protecție. 

11.3 Vehiculele, utilajele, echipamentele și uneltele Contractantului vor fi utilizate doar de către Personal autorizat. Dacă acest 

lucru este impus prin Contract sau Legislația aplicabilă, Contractantul va autoriza numai personalul instruit și/sau calificat, care va 

deține certificarea pentru utilizare sau autorizație/permis de conducere. 

11.4 ENEL va autoriza preventiv vehiculele și utilajele Contractantului și Subcontractorului care intră în Punctul de lucru pentru 

executarea activităților contractuale. Toate vehiculele și utilajele utilizate în Punctul de lucru trebuie să conțină în interior un număr de 

identificare și sigla companiei Contractantului sau Subcontractorului. 

11.5 ENEL își rezervă dreptul de a inspecta toate elementele și documentația relevantă descrisă în prezenta subsecțiune, înainte 

și în timpul utilizării utilajelor, vehiculelor, echipamentelor și uneltelor, pentru a verifica conformitatea acestora cu Legea aplicabilă, 

standardele și cerințele SSM aplicabile, precum și dispozițiile Contractului. În cazul în care, în cursul inspecției, ENEL verifică faptul 

că acestea nu sunt conforme, Contractantul va opri imediat și/sau le va îndepărta de la Punctul de lucru. 

12 SUBSTANȚE PERICULOASE 

12.1 Contractantul va furniza și utiliza (dacă este prevăzut în Contract) Materiale periculoase ambalate și etichetate în mod 

corespunzător astfel încât produsul conținut și riscurile pentru Personal și pentru mediul înconjurător să fie identificate în mod clar. 

12.2 Ambalarea și etichetarea trebuie să stipuleze informații pentru descărcarea, depozitarea și manipularea în condiții de 

siguranță. Toate Materialele periculoase vor fi însoțite de fișe tehnice de securitate (MSDS). FDSM, furnizate în limba locală, vor 

include utilizările preconizate, limitările sau prescripțiile referitoare la depozitare (dacă există), măsurile de atenuare a riscurilor și 

instrucțiunile de evacuare, conform Legii.  

12.3 Contractantul va menține un inventar actualizat al tuturor fișelor tehnice de securitate pentru toate Materialele periculoase 

(inclusiv un dosar al MSDS) utilizate în legătură cu executarea Lucrării la/ sau în apropierea Punctului de lucru sau în orice zonă de 

construcție aferentă Lucrării și va actualiza acest dosar cel puțin lunar (cu excepția Punctului de lucru temporar și mobil, pentru care 

actualizarea este necesară ori de câte ori un Material periculos este introdus în Punctul de lucru) și îl va pune la dispoziție pe teren în 

Punctul de lucru în conformitate cu Legile aplicabile. MSDS va fi ușor accesibilă pentru Operatori. Contractantul va înregistra în 

inventar cantitățile, locația de depozitare, utilizarea și evacuarea finală a unor astfel de Materiale periculoase. 

12.4 Contractantul va minimiza utilizarea Materialelor periculoase și își va desfășura activitățile și va determina Subcontractanții 

să își desfășoare activitățile în modul proiectat pentru a preveni poluarea mediului sau orice altă eliberare a Materialelor periculoase. 

Contractantul va acredita absența uleiurilor care conțin PCB și absența CFC, HCFC, a halonilor, substanțelor cu restricții de 

comercializare, în echipamentul furnizat. În plus, Contractantul trebuie să evite utilizarea azbestului în materialele/echipamentele 

furnizate și în orice alt EIP și unelte utilizate. 
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12.5 Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, Contractantul va fi responsabil pentru gestionarea și eliminarea 

corespunzătoare (în intervalul de timp prevăzut în Contract) a tuturor Materialelor periculoase aduse sau generate la Punctul de lucru 

de către acesta sau Subcontractanții săi, dacă este cazul. Contractantul se va asigura că toate aceste Materialele periculoase aduse 

sau generate la Punctul de lucru de către acesta sau Subcontractanții săi, dacă este cazul, (A) sunt transportate numai de către 

transportatorii care dețin autorizații valabile și care funcționează în conformitate cu aceste autorizații și cu Legile privind Materialele 

periculoase (mai exact, Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase) -. ADR, dacă este cazul) 

conform declarației de expediție și documentelor de transport care identifică, în limitele permise prin Legea aplicabilă, numai 

Contractantul ca generator de deșeuri sau persoana care a organizat eliminarea deșeurilor; și (B) sunt tratate și eliminate numai în 

unitățile de tratare, depozitare și eliminare care dețin autorizații valabile și care funcționează în conformitate cu aceste autorizații și 

cu Legile privind Materialele periculoase, din care, după cunoștințele Contractantului, nu au existat și nu vor exista eliberări de 

Materiale periculoase. 

12.6 Contractantul va transmite în prealabil către ENEL o listă a tuturor Materialelor periculoase care vor fi aduse pe sau generate 

la Punctul de lucru. Enel își rezervă dreptul de a aproba sau de a respinge astfel de Materiale periculoase. În cazul unei respingeri, 

Contractantului și Subcontractanților li se interzice să utilizeze astfel de Materiale periculoase. Contractantul va informa ENEL cu 

privire la starea tuturor Materialelor periculoase de la Punctul de lucru la eliminarea lor de la Punctul de lucru. 

12.7 Dacă Contractantul sau oricare dintre Subcontractanții săi elimină orice Materiale periculoase pe, la sau de la Punctul de 

lucru sau ia cunoștință de orice persoană care a depozitat pe, la sau din Punctul de lucru, acesta va informa fără întârziere ENEL.  În 

cazul în care lucrările Contractantului implică zona în care s-a produs o astfel de eliberare, Contractantul va opri imediat orice Lucrare 

care afectează zona.  Contractantul va lua cu diligență, pe costul și cheltuiala sa, toate măsurile de remediere necesare sau utile 

pentru a curăța în totalitate contaminarea cauzată de (A) orice eliberare neglijentă de către Contractant sau de oricare dintre 

Subcontractanții săi de Materiale Periculoase și (B) orice Materiale periculoase care au fost aduse pe sau generate la Punctul de 

lucru de către Contractant sau oricare dintre Subcontractanții sau furnizorii săi, indiferent dacă se află pe sau în afara Punctului de 

lucru. 

12.8 În cazul în care Contractantul descoperă orice Material periculos preexistent care a fost stocat, eliberat sau eliminat de 

Punctul de lucru al Proiectului, Contractantul va notifica imediat ENEL în scris.  Dacă lucrările Contractantului implică zona în care a 

fost făcută o astfel de descoperire, Contractantul va opri imediat orice Lucrare care afectează zona și va adopta măsurile necesare 

pentru a proteja siguranța Punctului de lucru. Contractantul nu va relua ulterior executarea Lucrării în zona afectată decât cu acordul 

prealabil scris al ENEL. 

13 PROTECȚIA MEDIULUI 

13.1 MATERIALE ȘI/SAU ECHIPAMENTE.  

13.1.1 Contractantul se obligă, ori de câte ori acest lucru este posibil și în condiții de achiziție similare, să furnizeze Echipamente 

sau materiale cu etichetă ecologică și cele cu eficiență energetică ridicată, cu o durată de viață mai mare care implică costuri mai mici 

și o posibilitate mai mică de generare a deșeurilor ca urmare a expirării duratei de viață și costuri finale reduse cu privire la gestionarea 

deșeurilor. Echipamentele și materialele furnizate de Contractant vor proteja calitatea mediului înconjurător. 

13.1.2 Contractantul se va asigura că elementele utilizate în materiale și Echipamente nu sunt instabile din punct de vedere chimic.  

13.1.3 Contractantul va fi responsabil pentru respectarea tuturor prevederilor privind transportul, gestionarea și depozitarea 

produselor/materialelor, precum și gestionarea, recuperarea sau eliminarea deșeurilor în conformitate cu Legea aplicabilă, furnizând, 

la cererea ENEL, o copie a tuturor documentelor și autorizațiilor. 

13.1.4 Contractantul se obligă să refolosească materialele și Echipamentul care sunt adecvate pentru utilizarea pentru aceeași 

destinație ca și cea pentru care au fost concepute, fără nicio intervenție. Dacă acest lucru nu este posibil, Contractantul se obligă să 

se ocupe de reciclarea/recuperarea (ca primă prioritate) sau eliminarea deșeurilor rezultate, asigurând conformitatea cu Legea și 

obținând toate autorizațiile necesare. De asemenea, Contractantul va pune la dispoziția ENEL o copie a documentației impuse prin 

Lege și/sau prin Contract. 

13.1.5 Contractantul să angajează să trateze ambalajele furnizate și containerele goale în conformitate cu Legea aplicabilă. De 

asemenea, Contractantul va fi obligat să retragă ambalajele utilizate pentru transport în condițiile și termenii prevăzuți de Contract și 

Lege sau, în cazul în care aceste detalii nu sunt indicate, Contractantul va îndepărta ambalajul de la livrările precedente atunci când 

va face altele ulterioare și/sau atunci când ENEL solicită acest lucru. Contractantul va comunica, înainte de începerea activităților, o 

estimare a cantităților prevăzute de deșeuri generate, precum și gestionarea integrală a celor care vor fi dezvoltate. 

13.1.6 În cazul furnizării de EEE, baterii, ambalaje sau alte produse care fac obiectul unor reglementări SSM specifice, 

Contractantul va demonstra respectarea tuturor obligațiilor impuse prin lege. Cu precădere, în cazul în care Contractul solicită 
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furnizarea de EEE sau baterii, Furnizorul va respecta Legea locală și în legătură cu gestionarea la finalul duratei de viață, inclusiv 

(dacă este cazul): 

o va demonstra că a aderat la un sistem colectiv de reciclare la încheierea duratei de viață recunoscut și valabil pentru 

Țara în care vor fi instalate EEE sau bateriile; 

o va demonstra că este înregistrat în Registrul Național al producătorilor de EEE sau baterii din Țara în care va fi instalat 

echipamentul; 

o va marca EEE cu simbolul corespunzător (conform standardelor locale). 

13.1.7 În cazul unei țări fără o Lege specifică cu privire la sistemul de recuperare a Echipamentelor Electrice și Electronice, ENEL, 

de comun acord cu Furnizorul producător, va stabili modul de acțiune pentru fiecare caz în parte. 

13.2 LUCRĂRI ȘI/SAU SERVICII.  

13.2.1 Contractantul trebuie: 

o va respecta Planul de mediu, dacă este necesar; 

o să furnizeze ENEL datele privind performanța de mediu (de exemplu, consumul de combustibil, deșeurile), dacă este 

necesar; 

o să furnizeze informații relevante cu privire la activitățile acoperite de Contract, să contribuie la calcularea de către ENEL 

a amprentei de carbon, a indicelui de economie circulară sau a oricăror altor indici referitori la Sistemul de Management 

al Mediului, dacă este necesar în funcție de relevanța activităților. În mod similar, informațiile privind amprenta de carbon 

a activităților pot fi evaluate de către Subcontractor. 

13.2.2  Contractantul trebuie să informeze ENEL în maxim 24 de ore despre orice modificare, retragere sau actualizare referitoare 

la autorizații și/sau permise, furnizând o copie a noilor documente emise de autorități. 

13.2.3 Contractantul se angajează să verifice că personalul său cunoaște, înțelege și execută toate cerințele și reglementările 

referitoare la protecția mediului, aplicabile pentru executarea Contractului, precum și politica de mediu a ENEL și procedurile interne 

aplicabile (lista procedurilor aplicabile va fi inclusă în documentația contractuală).  

13.2.4 Contractantul garantează, furnizând dovezi în acest sens, dacă este necesar, că Personalul care va executa Contractul 

deține sau beneficiază de o instruire teoretică și practică adecvată cu privire la activitățile Contractului și Punctele de lucru. Instruirea 

va include obligațiile care decurg din Sistemul de Management de Mediu, după caz.  

13.2.5 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, Contractantul se obligă: 

o să cureze și să elibereze de reziduuri zona de lucru după finalizarea executării Contractului, eliminând toate reziduurile, 

containerele, ambalajele, gunoiul, fierul vechi și tot felul de deșeuri generate, care au rămas acolo, colectarea, 

transportul și gestionarea autorizată a acestora fiind responsabilitatea Contractantului; 

o să ia măsuri adecvate pentru conservarea biodiversității la fața locului și să interzică angajaților săi să desfășoare 

activități de vânătoare și de pescuit la Punctul de lucru; 

o să efectueze lucrări minime de tăiere a vegetației și numai atunci când este absolut necesar; Contractantul este obligat 

să dețină autorizațiile (avizele) corespunzătoare de la autorități și autorizația ENEL. Contractantul trebuie să prezinte 

ENEL informațiile privind tăierea vegetației înainte de a începe activitatea respectivă. ENEL va conveni împreună cu 

Contractantul cu privire la perioada de avans pentru furnizarea acestor informații; 

o să depoziteze deșeurile periculoase, asigurând separarea substanțelor chimice incompatibile și evitând amestecul 

dintre deșeurile periculoase și cele nepericuloase, în conformitate cu reglementările aplicabile și cu cerințele ENEL; 

o să elimine toate deșeurile provenite din activitățile de lucru ale Contractantului numai în locurile autorizate, în 

conformitate cu reglementările aplicabile; 

o să curețe zonele de semnalizare și deșeurile cu impact semnificativ asupra mediului; 

o să respecte cerințele specifice de gestionare a deșeurilor din Țară raportate în ANEXA 2 Gestionarea deșeurilor; 

o să împiedice emisiile de praf sau alte substanțe din transportul materialelor și orice altă activitate care poate genera 

praf sau alte substanțe; 

o să prevină emisiile sonore și vibrațiile în timpul executării lucrărilor; 

o să separe în mod corespunzător fiecare reziduu/deșeu prin amplasarea la locul executării Contractului a unui număr 

suficient de containere închise, marcate și în stare bună, pentru a preveni deversările, scurgeri sau emisii necontrolate 

care ar putea avea un impact asupra mediului înconjurător; 

o În cazul lucrărilor de excavații, să respecte reglementările aplicabile și cerințele ENEL cu privire la roci și sol; 

o Să eficientizeze consumul de apă; 

o Să prevină evenimentele care pot genera erodarea solului. 



 GRUPUL ENEL – Condiții SSM – EDIȚIA A DOUA – în vigoare din 29.07.2021 pagina 18 din 43 

13.2.6 La manipularea și depozitarea echipamentului care conține ulei, Contractantul va fi echipat cu materiale adecvate de 

retenție/absorbție pentru a izola imediat scurgerile de materiale periculoase. Cu precădere, în cazul manipulării sau lucrărilor cu 

generatoare, transformatoare, sisteme cu acționare hidraulică, Contractantul va deține un kit adecvat de urgență pentru eliminarea 

scurgerilor (material absorbant cu o capacitate totală de absorbție adecvată pentru echipamentul cu conținut de ulei, delimitatoare 

cilindrice/role de material absorbant suficiente pentru izolarea scurgerii, saci/recipiente de evacuare, EIP etc.). 

13.2.7 În ceea ce privește gazele cu efect de seră și substanțele care afectează stratul de ozon, toate lucrările relevante de la 

Punctul de lucru (de exemplu, instalarea sau întreținerea echipamentului care conține SF6 etc.) trebuie să fie efectuate de personal 

instruit corespunzător și, în Țările în care se impune acest lucru:  

o Operatorii vor deține certificarea corespunzătoare. 

o Contractantul va fi certificat și înregistrat în portalul/baza de date prevăzută prin Legea locală și va furniza toate datele 

impuse prin Legea locală. 

Trebuie luate toate măsurile de precauție aplicabile pentru evitarea și reducerea scurgerilor și a emisiilor în atmosferă. În plus, orice 

emisii în atmosferă trebuie monitorizate și înregistrate. 

14 RAPORTARE 

14.1 RAPORTAREA ȘI GESTIONAREA ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE SIGURANȚĂ 

14.1.1 Contractantul va notifica Incidentele și Observațiile privind securitatea legate de executarea Contractului, indiferent de 

persoana afectată (fie Personalul Contractantului, ENEL sau terțe părți), după cum urmează: 

a) raportul privind Problemele de sănătate și siguranță care apar în timpul executării Contractului către autoritățile 

guvernamentale, în conformitate cu Legea aplicabilă, o astfel de comunicare (în scopuri de coordonare și atenuare) ar 

trebui, dacă este posibil, după comunicarea către ENEL, 

b) să comunice imediat către ENEL orice Accident sau Oprirea lucrului (cel puțin prin telefon), 

c) în termen de 6 ore de la apariție, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract (24 de ore în caz de Accidente 

minore): să notifice ENEL despre orice Accidente Relevante sau Minore sau cu Incidente cu potențial ridicat care au avut 

loc în timpul executării Contractului, prin notificare scrisă, incluzând o descriere detaliată a evenimentului, toate informațiile 

preliminare disponibile, pronosticuri medicale disponibile, copii ale oricărui raport depus la Autoritățile guvernamentale, 

d) în termen de 3 zile calendaristice de la apariție, să notifice ENEL cu privire la orice Eveniment de securitate evitat la limită, 

Observație privind securitatea sau Oprirea lucrului care au avut loc pe parcursul executării obiectului Contractului, prin 

notificare scrisă, raportând inclusiv măsurile corective/preventive adoptate. 

14.1.2 Contractantul trebuie să țină evidența evenimentelor și a statisticilor privind Securitatea, legate de executarea Contractului. 

14.1.3 În cazul Accidentele relevante, însemnând Accidente fatale, Accidente cu consecințe ireversibile și Accidente cu potențial 

ridicat, produse în timpul executării Contractului, Contractantul va analiza în detaliu evenimentul și:  

a) în termen de 3 zile calendaristice de la apariție, va transmite ENEL un raport preliminar al analizei, 

b) în termen de 7 zile calendaristice de la apariție, va transmite ENEL raportul final relevant în care sunt înregistrate cauzele 

detaliate ale Accidentului și măsurile corective/preventive adoptate. 

14.1.4 În cazul producerii unui Incident cu potențial ridicat în timpul executării contractului, Contractantul va analiza profund 

evenimentul și: 

a) în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea ENEL către Contractant că un Incident a fost clasificat ca Incident cu 

potențial ridicat, va transmite către ENEL un raport de analiză preliminar, 

b) în termen de 7 zile calendaristice de la apariție, va transmite ENEL raportul final relevant în care sunt înregistrate cauzele 

detaliate ale Incidentului și măsurile corective/preventive adoptate. 

14.1.5 În cazul în care ENEL inițiază propriile activități de investigare a unui Accident, prin intermediul unui grup de analiză, 

Contractantul trebuie să coopereze pe deplin, depunând eforturi rapide și diligente pentru orice informație care poate fi solicitată. 

14.2 RAPORTAREA ȘI GESTIONAREA EVENIMENTELOR DE MEDIU 

14.2.1 Contractantul trebuie să informeze prin telefon reprezentantul ENEL care supraveghează lucrările privind orice Eveniment 

de mediu care apare în timpul executării Contractului, imediat după detectarea acestuia.  În cazul unor evenimente/daune materiale 

care implică obligația de raportare către autorități, ENEL va fi informat în același timp cu (nu mai târziu) comunicarea către autorități. 



 GRUPUL ENEL – Condiții SSM – EDIȚIA A DOUA – în vigoare din 29.07.2021 pagina 19 din 43 

14.2.2 În plus, Contractantul este obligat să prezinte în maximum 24 de ore un raport scris al evenimentului, incluzând cauzele 

acestuia și măsurile luate pentru gestionarea și soluționarea evenimentului. 

14.2.3 În cazul unui Incident de mediu evitat la limită, Contractantul va notifica ENEL printr-o notificare scrisă în termen de 3 zile. 

În cazul producerii unui Eveniment de mediu, oricare ar fi acesta, Contractantul trebuie să intervină imediat pentru a aplica toate 

tehnicile posibile pentru diminuarea daunelor. Dacă ENEL solicită Contractantului să urmeze instrucțiuni specifice pentru a gestiona 

evenimentul de mediu, Contractantul trebuie să respecte instrucțiunile primite.  

14.2.4 Contractantul trebuie să informeze imediat ENEL (în termen de maximum 48 de ore) despre orice dovezi legate de accesul, 

verificările și inspecțiile efectuate de Autoritățile guvernamentale la Punctul de lucru și despre activitățile desfășurate sau planificate 

de comun acord cu autoritățile care vizează restabilirea conformității cu legea. 

14.3 RAPORT DE NECONFORMITATE SSM 

14.3.1 Contractantul trebuie să urmărească într-un „Raport de neconformitate SSM” toate Neconformitățile detectate în timpul 

inspecțiilor (de către Personalul SSM al Contractantului sau de către personalul ENEL) și măsurile corective luate. 

15 SUBCONTRACTANȚI 

15.1 OBLIGAȚIILE SSM&MEDIU GENERALE PENTRU SUBCONTRACTARE 

15.1.1 Contractantul se va asigura că Subcontractanții săi execută activitățile în conformitate cu Contractul, cu Planul SSM și 

Planul de mediu aplicabil. 

15.1.2 Contractantul va plăti costurile de securitate3 aferente activităților încredințate prin subcontractare, către Subcontractor fără 

nicio reducere. 

15.1.3 În virtutea principiului conform căruia toate activitățile definite prin Contract trebuie executate de către Contractant sau 

subcontractanții săi, Contractantul are obligația de a informa și colabora cu Enel cu privire la orice situații de activități auxiliare care 

trebuie executate de către terți, alții decât subcontractanții săi. 

15.2 SELECTAREA SUBCONTRACTORULUI 

15.2.1 Contractantul trebuie să garanteze o selecție corespunzătoare a Subcontractanților care să verifice dacă Subcontractorul 

respectă atât Legea aplicabilă, cât și cerințele de selecție impuse de ENEL furnizorilor săi. 

15.2.2 Contractantul trebuie să verifice dacă indicele de performanță SSM&Mediu al Subcontractanților (Rata de frecvență, 

evenimente fatale sau alt indice de performanță specificat în Portalul pentru achiziții) este similar cu cel declarat de Contractant către 

ENEL în timpul Procesului de Calificare a Furnizorului relevant. 

15.2.3 În cazul în care indicii de performanță SSM&Mediu al Subcontractorului selectat sunt mai mari decât cei declarați de 

Contractant, acesta din urmă va furniza ENEL un plan detaliat de optimizare a indicelui de performanță SSM&Mediu, convenit și 

semnat de Contractant și Subcontractor, în care sunt abordate diferitele măsuri care vor fi adoptate în timpul executării lucrărilor, 

pentru a garanta o performanță SSM&Mediu adecvată. 

15.2.4 Selectarea unui subcontractant deja calificat de ENEL ar trebui să fie o opțiune preferată. 

15.2.5 Contractantul va transmite către ENEL, pentru verificările necesare în vederea finalizării autorizării subcontractantului, 

documentația de selecție relevantă. În special, Contractantul va furniza ENEL, pe propria răspundere, un raport de selecție care să 

cuprindă atât criteriile de calificare, cât și dovezile relevante care să demonstreze că Subcontractorul îndeplinește cerințele de selecție 

SSM&Mediu. 

15.2.6 Contractantul trebuie să furnizeze ENEL toată documentația relevantă pentru selectarea Subcontractorului cu cel puțin 30 

de zile calendaristice înainte de semnarea acordului contractual între Contractant și Subcontractorul său. După ce a primit 

documentația de subcontractare, ENEL își rezervă 30 de zile calendaristice pentru verificările necesare și autorizarea 

Subcontractorului; în această perioadă, Subcontractorul nu va intra în Punctul de lucru sau nu va executa activități contractuale. 

3 Inclusiv costurile pentru măsurile adoptate pentru eliminarea sau, dacă nu este posibil, reducerea riscurilor pentru 
sănătate, siguranță și mediu cauzate de mai multe activități de lucrări care interferează unele cu altele. 
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15.2.7 Spre exemplu, se vor furniza următoarele documente: 

o Politica SSM și de mediu (dacă există); 

o Planul SSM&Mediu (dacă este necesar) 

o evaluarea riscurilor SSM&Mediu tipice; 

o proceduri de securitate care reglementează în mod clar executarea activităților; 

o organizareația internă SSM&Mediu cu reprezentanți SSM&Mediu desemnați cu roluri și responsabilități clare; 

o procedurile de SSM&Mediu fac referire la: 

o instruire privind SSM&Mediu pentru tot personalul; 

o echipament individual de protecție (EIP); 

o executarea inspecțiilor privind securitatea; 

o analiza accidentelor și punerea în aplicare a planurilor de acțiuni corective; 

o copie după registrul de accidente (sau un document similar certificat de institutul național pentru accidentele de lucru, 

dacă este cazul); 

o valori relevante accidentelor de lucru care au avut loc în ultimii 3 ani și pentru fiecare an (adică frecvența etc.); 

o orice certificare în conformitate cu standardul ISO 45001 (sau echivalent) și ISO 14001 (sau echivalent). 

15.2.8 Înainte de a acorda aprobarea pentru subcontractare, ENEL va avea dreptul să efectueze verificări suplimentare referitoare 

la respectarea cerințelor de către Subcontractor, cu excepția cazului în care acestea sunt în mod explicit în contradicție cu Legile 

naționale. 

15.2.9 Contractantul va aplica același proces de selecție în cazul în care se convine asupra unei subcontractări suplimentare în 

cadrul aceluiași contract. 

15.2.10 Contractantul va păstra, de asemenea, documentația aferentă Subcontractorului timp de cel puțin 6 luni de la expirarea 

contractului, pentru a permite ENEL să efectueze verificări sau pentru a putea transmite o astfel de documentație către ENEL, dacă 

acest lucru este impus de Lege. 

15.3 MANAGEMENTUL SUBCONTRACTANTULUI 

15.3.1 Pentru întreaga durată a Contractului, Contractantul trebuie să furnizeze ENEL documentația relevantă pentru activitățile 

desfășurate de Subcontractorul său și respectarea de către acesta a Legii SSM&Mediu aplicabile, a prezentelor Condiții SSM&Mediu, 

a Contractului și a Cerințelor SSM&Mediu. 

15.3.2 Documentele SSM&Mediu ale subcontractanților trebuie păstrate în locația de desfășurare a activităților care constituie 

obiectul Contractului sau pentru aplicarea acestora sau pentru a fi prezentate la cerere. 

15.3.3 Clauzele SSM ale Contractului Subcontractorului vor fi puse la dispoziția Unității ENEL responsabile de gestionarea 

Contractului în cazul în care ENEL solicită acest lucru într-o copie completă și semnată. Înaintea dezvăluirii menționate, Contractantul 

va transmite către ENEL o adresă de renunțare la obligația de confidențialitate semnată de Subcontract sau o declarație care să 

confirme faptul că astfel de informații nu sunt confidențiale. 

15.3.4 Facturile aferente activităților SSM emise de Subcontractor vor fi puse la dispoziția Unității ENEL responsabile de 

gestionarea Contractului în cazul în care ENEL le solicită într-o copie completă. ENEL va primi lunar o copie a unei scrisori de 

confirmare emise Contractantului de către Subcontractor prin care se indică faptul că toate facturile aferente activităților SSM emise 

de Subcontractant au fost achitate. 

16 CERINȚE SPECIALE PENTRU LUCRĂRI COMPLEXE 

16.1 În cazul Lucrărilor complexe, Contractantul va ține sub control riscurile care decurg din interferențele dintre activitățile 

desfășurate la același Punct de lucru de către Contractant și/sau Subcontractanții săi și va coopera și se va coordona cu ceilalți 

contractanți pentru reducerea riscurilor de interferențe. 

16.2 În timpul unei activități de Lucrări complexe, Contractantul trebuie să se țină seama de riscurile asociate executării 

Contractului și planificării, organizării și coordonării lucrărilor, precum și de măsurile de prevenire și protecție care trebuie stabilite 

astfel încât riscurile de interferență să nu afecteze alte activități care se caracterizează prin propriile riscuri specifice și desfășurate în 

același Punct de lucru. 

16.3 Contractantul trebuie să participe la coordonarea (sau cel puțin să coopereze, în funcție de prevederile Contractului), luând 

în considerare și cerințele Legii aplicabile. 
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16.4 ANEXA 1 Accent pe activitățile Lucrărilor complexe -  raportează cerințele și indicațiile cu privire la problema specifică. 

17 DOCUMENTAȚIE ȘI INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE CONTRACTANT 

17.1 ANGAJAREA LEGALĂ ȘI DOCUMENTAȚIA SSM&MEDIU 

17.1.1 Contractantul va pune la dispoziție informațiile și documentația solicitate de ENEL, necesare pentru a verifica îndeplinirea 

corectă de către Contractant a obligațiilor legale din care ar putea decurge orice răspundere față de ENEL. Lista de documente 

solicitate de ENEL este rezumată mai jos, nefiind exhaustivă. 

17.1.2 Părțile convin să modifice, pe parcursul executării Contractului, lista documentelor în cazul unei modificări a prevederilor 

Legii sau a politicilor SSM&Mediu ENEL (costurile suplimentare, dacă există, vor fi motivate de Contractant și acceptate de Părți). În 

acest caz, Contractantul va transmite către ENEL noua listă în termenul convenit. 

17.2 DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE FURNIZATĂ SAU PUSĂ LA DISPOZIȚIE DE CONTRACTANT 
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚILOR CONTRACTUALE 

17.2.1 Cu cel puțin trei săptămâni înainte de începerea fiecărei activități și luând în considerare tot Personalul (Contractant, 

Subcontractanți sau persoane care desfășoară activități independente), Contractantul se obligă, pentru acea activitate specifică: 

a) să prezinte lista Personalului care va participa la executarea activităților contractuale, indicând pentru fiecare dintre 

aceștia: Numele și prenumele; Nr. de asigurare socială sau echivalent (dacă comunicarea acestor date corespunde 

Legislației aplicabile); Punctul de lucru unde vor presta serviciile; categoria profesională sau locul de muncă; dacă 

este cazul, eventualele condiții de lucru deosebit de periculoase. 

b) Acest document va fi actualizat și furnizat către ENEL ori de câte ori are loc o angajare sau o concediere relevantă 

pentru executarea lucrărilor contractuale, precum și în cazul suplimentărilor de Personal (fie că sunt sau nu nou 

recrutați), 

c) să informeze cu privire la întregul Personal care se va afla în punctul de lucru din orice motive care nu sunt strict 

legate de activitățile contractuale, asigurându-se că personalul respectiv respectă standardele de siguranță de la locul 

de muncă și limitele zonelor restricționate; 

d) să pună la dispoziție Planul SSM, 

e) să furnizeze Planul de mediu, 

f) să furnizeze documentația referitoare la Lucrările complexe, 

g) să pună la dispoziție (sau să furnizeze o copie în format electronic, dacă este necesar) un dosar SSM&Mediu, care 

conține cel puțin: 

- dovezi ale formării teoretice și practice specifice (certificări individuale) în funcție de activitățile atribuite 

Personalului, 

- Adeverința de apt medical (cu excepția cazului în care legislația privind protecția datelor cu caracter personal 

prevede altfel),  

- dovada de predare-primire a echipamentului individual de protecție (EIP) de către Operatori, corespunzător 

celor prevăzute în planul SSM. Documentul trebuie să includă lista EIP predat operatorului, 

- declarația Contractantului prin care asigură faptul că toate echipamentele, uneltele și echipamentele individuale 

sau colective care vor fi utilizate în executarea Contractului respectă Planul SSM și Planul de mediu și că au 

Declarația CE de conformitate corespunzătoare sau echivalentul impus de Legea aplicabilă în altă țară din afara 

Europei, 

h) să furnizeze lista de vehicule și utilaje autorizate pe care Contractantul le va utiliza în executarea Contractului. Ori de 

câte ori Contractantul intenționează să utilizeze un vehicul sau un utilaj care nu este inclus în listă, Contractantul va 

actualiza și va furniza documentul în prealabil către ENEL, 

i) să furnizeze, la cerere, toată documentația care să ateste conformitatea cu: 

- Legea SSM aplicabilă, inclusiv - dar fără a se limita la - obținerea autorizațiilor și respectarea limitelor descrise 

în prezentul, dacă este cazul, 

- Planul SSM și Planul de mediu. 

17.2.2 Contractantul este obligat să arhiveze un dosar care să conțină toate aceste informații menționate la punctul 17.2.1., în 

cazul documentației operatorilor, un dosar pentru fiecare membru al Personalului. Documentația menționată este supusă analizei și 

verificării de către ENEL înainte de începerea activității și în orice moment. De asemenea, dacă este necesar, Contractantul trebuie 

să pună această documentație la dispoziția ENEL în cel mult patruzeci și opt (48) de ore. 
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17.2.3 Contractantul trebuie să actualizeze documentația menționată în timpul derulării Contractului și să transmită orice actualizări 

către ENEL. 

17.3 DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE FURNIZATĂ DE CONTRACTANT ÎN TIMPUL EXECUTĂRII 
CONTRACTULUI 

17.3.1 Contractantul va păstra o listă zilnică actualizată a întregului Personal angajat de către Contractant sau subcontractanții săi 

la Punctul de lucru, precum și a vehiculelor care intră în Punctul de lucru (Registrul de personal/Registrul de vehicule). Contractantul 

va depune aceste registre la ENEL lunar sau mai devreme, în cazul în care survine o schimbare a Personalului implicat în activitățile 

contractuale. 

17.3.2  Contractantul va furniza, la cerere, toată documentația care să ateste conformitatea cu Legea SSM aplicabilă, inclusiv - dar 

fără a se limita la - obținerea autorizațiilor și respectarea limitelor descrise în prezentul, dacă este cazul.  

17.3.3 Contractantul va furniza documente care să dovedească că deține proceduri care permit menținerea cerințelor solicitate și 

respectarea în permanență a Legii aplicabile. 

17.4 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ 

17.4.1 Contractantul va furniza: 

a) în primele 5 zile ale fiecărei luni, numărul de ore lucrate de Personalul Contractantului și al Subcontractanților săi în 

cadrul Contractelor (total, per Contract, per Punct de lucru și angajat) în luna anterioară, 

b) numărul angajaților Contractantului și ai subcontractanților săi care prestează activități în cadrul Contractelor, clasificați 

după sex (bărbați/femei) în măsura în care aceste informații sunt relevante din punct de vedere logistic (de exemplu: 

pentru instalarea unui anumit număr de toalete și dușuri, dacă există), 

c) zilele lucrate de personalul Contractantului și subcontractanților săi (echivalentul estimat al zilelor lucrătoare cu normă 

întreagă - FTE-) implicați în contracte pentru a include în comanda sa: 1) activitățile de construcții; 2) exploatare; și 3) 

întreținere; 4) altele. 

18 INSPECTARE ȘI MONITORIZARE 

18.1 ENEL are dreptul să efectueze inspecții sau audituri pentru a controla și verifica conformitatea cu Contractul - inclusiv, în 

special, respectarea obligațiilor SSM&Mediu - iar Contractantul va coopera în timp util. Personalul ENEL și/sau părțile terțe autorizate 

de ENEL vor avea acces în orice moment la Punctele de lucru, spațiile Contractantului, depozite sau magazii pentru a efectua 

controalele și verificările menționate mai sus. Inspecția poate fi și una virtuală, realizată prin intermediul unei conexiuni de la distanță 

(întâlnire web, apel video etc.). Maistrul Contractantului trebuie să asigure comunicarea cu personalul ENEL. 

18.2 În special, ENEL va avea dreptul să verifice în orice moment documentele de identificare ale Personalului (conform Secțiunii 

5.3). 

18.3 ENEL își rezervă dreptul de a monitoriza gestionarea adecvată a deșeurilor și celelalte aspecte de mediu întreprinse de 

către Contractant. 

18.4 ENEL își rezervă dreptul de verifica măsura în care activitățile Contractantului sunt conforme cu prevederile SSM&Mediu, 

de a solicita Contractantului să înregistreze prezența personalului, precum și înregistrarea video sau fotografia Operatorilor săi în 

timpul activităților contractuale, în conformitate cu Legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și în limitele 

permise prin prevederile contractuale referitoare la proprietatea intelectuală. În acest caz, Contractantul va coopera, de asemenea, 

cu ENEL pentru a defini cerințele tehnologice, formarea Operatorilor și procedurile și instrucțiunile relevante. 

18.5 În cazul Contractelor de prestări servicii, servicii cum ar fi restaurare, curățare, sală de recreere, servicii de pază etc., ENEL 

poate furniza un studiu de satisfacție privind serviciile pentru obținerea feedback-ului utilizatorilor serviciilor despre aspectele SSM. 

Contractantul, de comun acord cu ENEL, va lua în considerare aceste feedback-uri și va implementa acțiuni de îmbunătățire. 

18.6 Inspecțiile efectuate de ENEL sau de terțe părți autorizate nu implică aprobarea din partea ENEL sau o exonerare a 

Contractantului de obligațiile și responsabilitățile aferente bunei desfășurări a Contractului din punctul de vedere al conformității cu 

cerințele SSM. Contractantul, ca acțiune preventivă, va efectua o inspecție proprie a activităților pentru a detecta orice situație 

neconformă și apoi a implementa acțiunile corective necesare. 

18.7 În cazul în care, în cursul inspecțiilor efectuate de ENEL, se constată neconformități ale Contractantului sau 

subcontractantului său, ENEL va informa Contractantul în acest sens. În termen de 5 zile lucrătoare, Contractantul va furniza clarificări 
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privind cauzele și/sau motivele care au dus la neconformitatea respectivă și va propune măsurile de remediere necesare (care vor fi 

implementate în termen de 3 săptămâni de la acceptarea de către ENEL, cu excepția cazului în care este solicitată o perioadă mai 

scurtă de ENEL), fără ca aceasta să îi confere dreptul la o prelungire a termenului de execuție. 

18.8 Ori de câte ori este posibil, neconformitatea detectată va fi soluționată imediat de către Contractant și raportată ca 

soluționată în Raportul de neconformitate SSM&Mediu. În cazuri mai complicate, se va conveni prompt asupra unui termen de 

implementare a soluției împreună cu Contractantul, care va fi menționat în mod corespunzător în același Raport. 

18.9 În cazurile în care neîndeplinirea cerințelor SSM&Mediu presupune, în opinia ENEL, un pericol iminent, înțeles ca fiind orice 

situație care creează un risc evident și clar de vătămare a integrității fizice a persoanelor sau posibilitatea de a aduce prejudicii grave 

mediului sau în cazul nerespectării Legii, ENEL poate să solicite oprirea lucrărilor până la soluționarea problemei și consideră că 

standardele de securitate și de mediu au fost restabilite pentru atenuarea riscului. Ulterior, ENEL solicită implementarea unui plan de 

remediere a cărui interval de executare va fi convenit cu ENEL. 

18.10 Pentru fiecare neconformitate, Contractantul va efectua o analiză a neconformității pentru monitorizarea recurenței unei 

astfel de neconformități și va evalua eficacitatea măsurilor de remediere implementate. Dacă analiza demonstrează că măsurile de 

remediere planificate nu sunt eficiente, Contractantul va stabili alte măsuri de prevenire mai eficiente. Contractantul transmite astfel 

de măsuri de remediere optimizate către ENEL, care își va exprima acordul cu privire la acestea. 

18.11 Orice încălcare/neconformitate detectată ca urmare a controalelor și verificărilor este înregistrată de ENEL, cu alocarea 

sancțiunilor în funcție de gravitatea încălcărilor/neconformităților identificate, ceea ce duce la o eventuală scădere a indicelui de 

Management al performanței furnizorului (SPM). 

18.12 Pragurile de reducere a Indicelui SPM sau constatarea unui număr de deficiențe SSM&Mediu pot determina adoptarea 

dispoziției de suspendare a Contractantului de la cererile de ofertă pentru o perioadă care va fi definită de ENEL, la propria discreție. 

18.13 În orice caz, ENEL poate convoca respectivul Contractant sau persoanele cheie SSM&Mediu la o întâlnire periodică pentru 

a discuta despre statusul Neconformităților constatate (de către Contractantul însuși sau în urma unei inspecții a ENEL) și Măsurile 

corective aferente. 

19 CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRILOR PRIVIND CERINȚELE DE SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU 

19.1 MĂSURI DE REMEDIERE PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR PRIVIND PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII ȘI 
SECURITĂȚII 

19.1.1 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație de protecție a Sănătății și a Securității, stipulată prin Lege sau prin Contract, 

Contractantul va despăgubi ENEL pentru și va exonera ENEL de răspundere pentru orice pierdere sau cheltuială înregistrată de ENEL 

ca urmare a: 

a) oricărui Accident; și/sau 

b) oricărei pretenții sau proces înaintat de persoanele sau entitățile afectate de Accidente; și/sau,  

c) oricărei amenzi, penalități sau sancțiuni impuse de către o autoritate pentru ENEL ca urmare a Incidentului. 

19.1.2 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație privind protecția Sănătății și Securității, ENEL, la propria discreție și în 

măsura în care nu contravine Legii aplicabile, poate: 

a) să solicite Contractantului să implementeze un plan de remediere în timp util pentru a consolida măsurile SSM (de 

exemplu, cursuri de formare specifice) legate de deficiențele de prevenire și de protecție SSM identificate și/sau 

b) să suspende, parțial sau total, executarea Contractului sau o anumită activitate (în funcție de încălcarea SSM) pentru 

un număr de zile care corespunde gravității încălcării - sau până la verificarea oricăror ajustări sau acțiuni corective 

întreprinse pentru a soluționa încălcarea - fără ca acest lucru să ofere Contractantului dreptul de a prelungi termenul 

limită pentru încheierea lucrările sau plata sau de compensații de orice fel și/sau 

c) în cazul unei încălcări sau ori de câte ori comportamentul operatorului reprezintă un risc pentru integritatea sa sau 

pentru terți, să solicite eliminarea sa imediată de la Punctul de lucru și înlocuirea acestuia sa și/sau 

d) să aplice sancțiunile prevăzute în Secțiunea19.34 și/sau 

e) să suspende plata sumelor datorate Contractantului, în limita a 10% din valoarea sumelor cumulate la data încălcării 

SSM, până când Contractantul implementează măsurile de remediere și/sau 

4 Sancțiunile nu se aplică pentru următoarele Țări: SUA, Canada, Australia
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f) în caz de Accidente fatale/Cu consecințe ireversibile/Cu potențial ridicat sau Incidente cu potențial ridicat, să 

suspende Contractantul și/sau Subcontractanții săi și/sau Afiliații Contractantului din Sistemul de calificare a 

furnizorilor și/sau 

g) să rezilieze Contractul conform Secțiunii 19.5. 

19.2 MĂSURI DE REMEDIERE PENTRU ÎNCĂLCAREA NORMELOR PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI 

19.2.1 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație de protecție a Mediului, stipulată prin Lege sau prin Contract, Contractantul 

va despăgubi ENEL pentru și va exonera ENEL de răspundere pentru orice pierdere sau cheltuială înregistrată de ENEL ca urmare 

a: 

a) oricărui Eveniment de mediu și/sau 

b) oricărei pretenții sau proces înaintat de persoanele sau entitățile afectate de Evenimentul de mediu și/sau, 

oricărei amenzi, penalități sau sancțiuni impuse de către o autoritate pentru ENEL ca urmare a Evenimentului de mediu. 

19.2.2 În cazul în care Contractantul încalcă o obligație privind protecția Mediului, stipulată prin Lege sau prin Contract, ENEL, la 

propria discreție și în măsura în care acest lucru nu contravine Legii aplicabile, poate: 

a) să solicite Contractantului să implementeze un plan de remediere în timp util pentru a consolida măsurile de remediere 

legate de deficiențele de prevenire și de protecție SSM&Mediu identificate și/sau 

b) să suspende, pentru un număr de zile care corespund gravității încălcării - sau până la verificarea oricăror ajustări 

sau acțiuni corective întreprinse pentru a soluționa încălcarea - executarea oricăror lucrări contractuale sau a unei 

anumite activități (în funcție de încălcarea de Mediu) fără ca acest lucru să ofere Contractantului dreptul de a prelungi 

termenul limită pentru încheierea lucrările sau plata sau de compensații de orice fel și/sau 

c) să solicite Contractantului să se asigure că angajații acestuia - care se fac vinovați de încălcare - participă la cel mult 

16 ore de instruire suplimentară cu privire la mediu. Personalului care se fac vinovați de aceste încălcări li se va 

permite din nou accesul pe șantier după ce au participat la cursurile de instruire specifice prevăzute și/sau 

d) să aplice sancțiunile prevăzute în Secțiunea19.35 și/sau 

e) să suspende plata sumelor datorate Contractantului, în limita a 10% din valoarea sumelor cumulate la data încălcării 

unei obligații de mediu, până când Contractantul implementează modificări la sistemul propriu de gestionare a 

mediului impus de ENEL și/sau 

f) să suspende Contractantul și/sau Subcontractanții săi și/sau Afiliații Contractantului din Sistemul de calificare a 

furnizorilor și/sau 

să rezilieze Contractul conform Secțiunii 19.5. 

19.3 CLASIFICAREA ÎNCĂLCĂRILOR DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE 

19.3.1 Fără a aduce atingere dreptului de a rezilia Contractul, conform prevederilor Secțiunii 19.5 din prezentele Condiții și fără a 

aduce atingere dreptului de a solicita despăgubiri ulterioare, ENEL are, de asemenea, dreptul de a aplica, prin notificarea 

Contractantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (sau un instrument similar de comunicare cu confirmare de 

primire), sancțiunile prevăzute și cuantificate în ANEXA 3 Sancțiuni pentru încălcările SSM&Mediu” relevante pentru Țara specifică.  

19.3.2 Dacă încălcările cauzează un Accident sau un Incident cu potențial ridicat, după cum este stabilit în mod rezonabil în orice 

mod de către ENEL, că Contractantul sau Subcontractorul are o răspundere clară privind încălcarea normelor de Sănătate și 

Securitate, ENEL își rezervă dreptul de a aplica - în funcție de gravitatea încălcării și/sau a prejudiciului și/sau a daunelor provocate 

persoanelor - o sancțiune de până la 2% din valoarea totală (sau maximă) a contractului și, în orice caz, nu mai mică decât suma 

definită pentru „Încălcări FOARTE GRAVE (II)”.6

19.3.3  Sumele rezultate din aplicarea sancțiunilor se alocă în conformitate cu acordul ENEL specific țării (de exemplu, pentru 

proiectele și programele de modernizare din sfera Sănătății și Securității) și cu legislația locală. 

5 Sancțiunile nu se aplică pentru următoarele Țări: SUA, Canada, Australia 
6 Clauza 19.3.2 nu se aplică în cazul Contractelor semnate în SUA, Canada și Australia 
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LISTA ÎNCĂLCĂRILOR GRAVE, FOARTE GRAVE ȘI EXTREM DE GRAVE PRIVIND SECURITATEA 

LISTA ÎNCĂLCĂRILOR GRAVE, FOARTE GRAVE ȘI EXTREM DE GRAVE A OBLIGAȚIILOR ADMINISTRATIVE SSM 

CATEGORIE ÎNCĂLCARE GRAVITATE

Eveniment 
raportare

Netransmiterea către ENEL (în interval de 6 ore) a oricărei comunicări privind 
Accidentele relevante și Incidentele cu potențial ridicat la locul de muncă. 

III 

Necomunicarea către ENEL (în interval de 24 de ore) a Accidentelor minore la 
locul de muncă7. 

II 

Netrimiterea în termen de 3 zile calendaristice a unei notificări scrise cu privire 
la orice incidentele de securitate evitate la limită. 

I 

Prevederi 
generale

Neparticiparea la întâlnirile de coordonare (dacă sunt obligatorii conform Legii 
și/sau Contractului și sau a acestor Condiții SSM și/sau Cerințelor SSM). 

I 

LISTA ÎNCĂLCĂRILOR GRAVE, FOARTE GRAVE ȘI EXTREM DE GRAVE A OBLIGAȚIILOR SS AFERENTE ACTIVITĂȚILOR 

CATEGORIE ÎNCĂLCARE GRAVITATE

Prevederi 
generale

Operatorii din zona lucrărilor nu sunt identificați clar și nu corespund rolurilor 
și numelor din lista autorizată din documentația lucrărilor: (zone de livrare, 
registre etc.). 

II 

Echipamentul pentru combaterea incendiilor, de prim ajutor și de salvare a 
persoanelor rănite nu este disponibil, adecvat sau eficient. 

I 

Maistrul responsabil cu lucrările de pe șantier nu este identificat, prezent în 
locație și nu supraveghează activitatea. 

III 

Personalul nu deține profilul profesional/competențe profesionale necesare 
pentru lucrările în curs, de exemplu, lucrări electrice, lucrul la înălțime, în 
spații închise etc. 

III 

Verificările prealabile începerii lucrărilor nu au fost efectuate, documentate, 
sunt conforme activității și nu a fost verificată înțelegerea lingvistică a 
conținutului. 

II 

Evaluarea riscurilor nu este disponibilă (riscurile prezente la locul de muncă, 
riscurile specifice activităților interferențe, de exemplu Linii electrice, lucrări 
mecanice etc.).

II 

EIP și EPC sunt disponibile în zona lucrărilor; acestea nu sunt nici eficiente, 
nici adecvate (marcate/certificate conform standardului de referință).

I 

EIP specific activităților curente nu este purtat și utilizat corect. II
Echipamentul disponibil în zona lucrărilor nu este adecvat, menținut intact, 
funcțional, certificat, verificat periodic și nu este însoțit de instrucțiunile de 
instalare, utilizare și întreținere.

I 

Echipamentul de lucru (de ex. unelte, vehicule) nu este utilizat corect. II
Vehiculele/utilajele (camioane, macarale, excavatoare, coșuri etc.) nu sunt 
autorizate și adecvate pentru activitatea respectivă, nu sunt întreținute, nu se 
asigură remedierea defecțiunilor, nu sunt funcționale, certificate, supuse 
verificărilor periodice stipulate prin lege. 

I 

Uneltele, vehiculele, utilajele de pe șantierul de construcții (camioane, 
macarale, excavatoare, coșuri etc.) nu sunt autorizate, utilizate corect și 
stabile față de sol (dacă sunt proprietatea Enel, acestea au fost predate 
formal contractantului).

II 

Planul pentru situații de urgență nu este disponibil, adecvat pentru tipul și 
complexitatea lucrărilor, complet și ușor de implementat, cu indicarea căilor 
de urgență și a punctelor de adunare. 

II 

Numerele de telefon pentru semnalarea situațiilor de urgență nu sunt clar 
indicate în zonele de lucru și la stațiile telefonice/de interfon. De asemenea, 
nu sunt ușor de utilizat și funcționale.

I 

Vizitatorii nu sunt însoțiți în orice moment și interferează cu activitățile în 
desfășurare.

I 

7 Cu excepția Accidentelor produse în timpul navetei 
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CATEGORIE ÎNCĂLCARE GRAVITATE
Permisul de lucru pentru predarea zonei/instalației nu este emis, gestionat și 
respectat.

III 

Nu sunt disponibile proceduri/metode de lucru pentru activități. II
Activitățile cu riscuri generale și/sau diferite de cele specifice/prevalente (de 
exemplu, lucrări electrice, lucrul pe timp de noapte, lucrul la înălțime, lucrul în 
spații închise etc.) nu sunt executate conform standardelor, metodelor de 
lucru ale societății și cerințelor SSM prevăzute în contract. 

II 

Instrucțiunile prevăzute de semnele de siguranță nu sunt aplicate integral. I
Nu toți membrii personalului implicați în activități sunt familiarizați cu 
„POLITICA LEGATĂ DE ÎNTRERUPEREA LUCRULUI”.

I 

Condițiile meteorologice nu sunt adecvate pentru executarea lucrărilor 
planificate 

I 

Punctele de lucru nu sunt menținute în stare adecvată și curățate 
corespunzător, iar substanțele/materialele nu sunt depozitate în mod adecvat.

I 

Operatorii nu sunt foarte vizibili în toate condițiile de iluminare, purtând 
îmbrăcăminte/EIP reflectorizant(ă) (de exemplu, în prezența traficului de 
vehicule sau în condiții de vizibilitate redusă). 

I 

Zonele de încărcare și descărcare nu sunt adecvate în ceea ce privește 
spațiul și condițiile de la sol. 

I 

Șantierul de lucru nu este delimitat (și pentru terțe părți), prevăzut cu marcaje 
corespunzătoare, clar vizibile, iluminate. În cazul unui șantier de construcții pe 
un drum, nu sunt respectate prevederile codului privind autostrăzile. 

II 

Prezența utilităților subterane, cablurilor, conductelor, dispozitivelor explozive 
și altor elemente de interferență nu a fost verificată și nu sunt disponibile 
rapoarte. 

III 

Toate vehiculele (de deplasare/compactare/ridicare etc.) cu vizibilitate 
obstrucționată operează în marșarier fără un semnal de avertizare de 
marșarier (alarmă acustică și optică) sau nu este desemnat un operator de 
semnalizare pentru gestionarea în siguranță a traficului. 

II 

Sistemul LO-TO (Deconectare, Blocare) nu este aplicat și, în prezența mai 
multor activități pe aceleași sisteme, nu include mai multe blocuri.

III 

Riscuri 
electrice 

Deconectările surselor de alimentare cu curent nu au fost efectuate. III
Dispozitivele de blocare pentru deconectare nu sunt aplicate și semnalizate 
corespunzător (Blocaj de control, Blocaj personal, Etichete). 

III 

Dispozitivele de împământare și de scurtcircuitare necesare nu au fost 
aplicate corect în zona lucrărilor. 

III 

Verificarea specifică a absenței tensiunii nu a fost efectuată. III
Dispozitivele de echipotențial/continuitate necesare nu au fost aplicate corect. III
Protejarea posibilelor componente adiacente sub tensiune (distanță, bariere 
etc.) și a zonei lucrărilor a fost efectuată. 

III

Standardele, procedurile operaționale și condițiile SSM nu sunt respectate 
pentru activitățile electrice desfășurate (linie scoasă de sub tensiune sau linie 
sub tensiune). 

III

EIP pentru protecția contra RISCULUI ELECTRIC nu este purtat și utilizat 
corect (indicați EIP vizat în „Note”: mănuși dielectrice de clasa 
corespunzătoare, vizieră de protecție etc.).

III

EIP pentru protecția contra RISCULUI ELECTRIC disponibil pe șantier nu 
este nici eficient, nici adecvat (complet, intact, marcate/certificat în 
conformitate cu standardele/normele de referință etc.). 

II 

Dispozitivele de echipotențial/continuitate necesare disponibile pe șantiere, în 
uz sau care urmează să fie utilizate, nu sunt adecvate (nu includ marcaje 
conform standardului, complete, intacte etc. - menționați în „Note” care dintre 
acestea).

III

Uneltele/echipamentul izolat(e) disponibil(e), în uz sau care urmează să fie 
utilizat(e), nu este (sunt) în stare corespunzătoare (nu sunt adecvate pentru 
utilizare, complete și intacte - menționați în „Note” care dintre acestea). 

III

Dispozitivele pentru verificarea absenței tensiunii nu au fost implementate și III
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nu sunt în stare bună (nu sunt adecvate pentru utilizare, complete și intacte). 
Dispozitivele de împământare și de scurtcircuit necesare disponibile pe 
șantiere, în uz sau care urmează să fie utilizate, nu sunt adecvate (fără 
marcaje conform standardului, nu sunt complete, intacte etc. - menționați în 
„Note” care dintre acestea). 

III

Când este necesar detectorul personal de tensiune (DPT), acesta nu este 
prezent în amplasament și nu a fost verificată funcționalitatea sa corectă. 

III

Operatorii nu folosesc corect detectorul personal de tensiune (DPT) furnizat 
pentru activitate. 

III

Cablurile electrice subterane și aeriene nu sunt protejate, iar distanțele de 
siguranță nu sunt respectate în funcție de nivelul de tensiune al rețelei. 

III

Cădere de la 
înălțime

EIP și EPC pentru lucrul la înălțime nu sunt purtate și nu sunt utilizate corect. III
EIP și EPC pentru lucrul la înălțime nu sunt disponibile în amplasament, 
eficiente și adecvate (nu sunt complete, intacte, marcate/certificate în 
conformitate cu standardele/normele de referință etc.). 

II 

Protecțiile și apărătoarele contra căderii de la înălțime nu sunt eficiente și nu 
sunt utilizate corect (complete, intacte, marcate/certificate conform 
standardelor/normelor de referință, etc.).

III 

Echipamentul de acces la înălțime (scări, console, crampoane, schele) 
disponibil la fața locului nu este în stare corespunzătoare (nu este complet, 
intact, marcat, certificat). 

I 

Echipamentul de acces la înălțime (scări, console, crampoane, schele) nu 
este instalat și utilizat corect. 

III 

Schelele nu sunt realizate și/sau utilizate corect (verificați vizual stabilitatea 
oferită de baze la extremitățile inferioare, planul, verticalitatea). 

III 

Schelele nu sunt asamblate, demontate sau transformate de personal instruit 
și calificat. 

III 

Scările nu sunt poziționate și fixate corect pe suprafețe stabile (atât verticale 
cât și orizontale) și nu sunt utilizate corect în conformitate cu activitățile 
planificate. 

III 

Analiza rezistenței structurii și sistemului de ancorare (în cazul unui stâlp de 
iluminat, al acoperișului, al peretelui, etc.) care susțin scările sau pe care se 
poate păși nu a fost efectuată conform procedurilor interne.

III 

Înainte de a urca pe un stâlp/pilon, nu s-au evaluat stabilitatea și integritatea, 
iar documentația aferentă nu este disponibilă. 

III 

Sistemul de fixare nu a fost instalat corect acolo unde este necesar. III
Schelele nu sunt disponibile în amplasament și nu sunt adecvate pentru 
activitatea specifică (nu sunt complete, intacte și certificate). 

III 

Scările nu sunt disponibile în amplasament și nu sunt adecvate pentru 
activitatea specifică (nu sunt complete, intacte și certificate). 

III 

Platformele elevatoare nu sunt disponibile în amplasament și nu sunt 
adecvate și utilizate corect.

III 

Obiecte în 
cădere 

Echipamentele/materialele utilizate pentru activitățile la înălțime nu sunt 
asigurate împotriva căderii (de exemplu, folosind chingi adecvate, cabluri de 
siguranță, containere speciale etc.). 

II 

Nu a fost realizată o delimitare a zonei cu risc de cădere a obiectelor și nu 
este garantată interdicția de trecere a vehiculelor/persoanelor prin zona 
traiectoriei obiectelor în cădere. 

II 

Sarcinile suspendate nu sunt controlate cu funii de ghidare, nu sunt 
securizate/fixate corespunzător; dispozitivele de ridicare nu sunt în stare 
corespunzătoare; orice containere utilizate nu sunt adecvate pentru scopul 
vizat. 

III 

Uneltele sau echipamentele nu sunt depozitate lângă margini, pe balustrade 
sau suprafețe înalte. Materialele rezultate nu sunt îndepărtate și eliminate în 
mod regulat.

II 

În timpul manipulării sarcinilor, nu este prezent cel puțin un coordonator 
responsabil de ghidarea manevrelor, nu sunt adoptate procedurile 

III 
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corespunzătoare pentru a garanta siguranța operațiunilor. 

Gestionarea 
interferențelor 

Interferențele nu sunt gestionate corespunzător (referirile la interferențele cu 
activitățile, caburile electrice, mașinile, vehiculele etc.). 

III 

Participarea la ședințele de coordonare nu a fost realizată și documentată, 
dacă a fost solicitat. 

I 

În cazul Activităților complexe, sarcinile de coordonare și supraveghere nu 
sunt gestionate pentru Procedura aprobată și nu sunt documentate formal în 
documentația disponibilă la fața locului (de exemplu, Raportul de coordonare).

II 

Prindere 

Mașinile și dispozitivele utilizate pentru executarea activității nu sunt echipate 
cu protecții și opriri de urgență adecvate și nu sunt în poziție accesibilă în 
timpul activităților. 

III 

Nu toate comenzile au etichete care să indice clar funcția lor. I
Operatorii din apropierea utilajelor cu piese în mișcare nu poartă 
îmbrăcăminte și accesorii adecvate (nu se evită lănțișoarele, brățările, inelele, 
părul lung desprins și îmbrăcămintea neaderentă pe corp etc.). 

III 

Excavare 
Activitățile nu sunt desfășurate corect pentru a evita riscul de prăbușire a 
structurilor/terenului (de exemplu, depozitarea materialului de excavare 
prevăzută în funcție de adâncimi) etc.

III 

Ciocnire cu 
un obiect 

Manipularea sarcinilor nu este în conformitate cu planul de ridicare. 
Următoarele riscuri nu sunt evaluate: adecvarea solului, greutatea 
materialelor, integritatea funiilor/dispozitivelor elevatoare. 

III 

Cărucioarele manuale sau motorizate nu sunt dimensionate corect pentru 
sarcina care trebuie transportată, nu sunt echipate cu sisteme pentru blocarea 
sarcinii și nu este semnalizat tot ceea ce se extinde dincolo de laturile 
căruciorului.

II 

Rafturile, spațiile de depozitare, dulapurile etc. nu sunt ușor accesibile, cu 
indicarea capacității maxime. Sarcinile nu sunt corect stivuite și/sau fixate 
pentru a preveni alunecarea sau căderea lor. 

I 

Conductele temporare sub presiune nu sunt pozate pe trasee protejate și nu 
sunt instalate protecțiile necesare pentru îmbinări. 

II 

Lucrări pe 
drumuri

Dacă este necesar, traficul nu este dirijat de operatori instruiți. II 

Riscul chimic 

Fișele tehnice de securitate pentru substanțe chimice nu sunt actualizate/ 
prezente la locul de muncă și puse la dispoziția operatorilor.

I 

Manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor nu se face în conformitate 
cu prevederile fișelor tehnice de securitate, cu evaluarea riscurilor. 

II 

Depozitele de materiale combustibile și substanțele chimice utilizate nu sunt 
depozitate în zone separate, departe de surse de aprindere, iar rezervoarele 
nu sunt fixate, pentru a preveni răsturnarea și deteriorarea. 

II 

Dacă în timpul executării lucrărilor există riscul formării de concentrații 
periculoase de substanțe chimice, concentrația nu este controlată (de 
exemplu, folosind sisteme de detecție continuă). 

III 

Substanțele chimice prezente în zona lucrărilor nu au fost autorizate la 
momentul aducerii acestuia, în conformitate cu reglementările în vigoare.

II 

Riscul de 
incendiu 

În cazul activităților care pot provoca incendii (de exemplu, sudură, debitare, 
utilizarea ferăstrăului etc.), permisul de lucru cu focul nu este disponibil la fața 
locului și nu se respectă prevederile acestuia. 

I 

Din mașinile și echipamentele care conțin sau au conținut materiale 
combustibile nu au fost eliminate gazele înainte de executarea operațiunilor 
care presupun lucrul cu focul.

II 

Din zonă nu au fost eliminate toate materialele combustibile. II
Perdelele ignifuge nu sunt utilizate în timpul activităților de sudare. II
Fumul de sudură nu este aspirat printr-un sistem de extracție adecvat, pentru 
asigurarea ventilației corespunzătoare.

II 

Spațiile 
închise 

Comunicarea corectă între operatori, sistemul de iluminat și monitorizarea 
atmosferei nu sunt implementate conform prevederilor din Planul de lucru și 
pentru situații de urgență. 

III 
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Echipamentul de prim ajutor și de salvare a persoanelor rănite pentru spații 
închise nu este prezent, adecvat și funcțional. Aparatele de oxigen prevăzute 
nu sunt disponibile, nu sunt în stare bună și nu respectă 
standardele/reglementările impuse.

III 

Planul de lucru și pentru situații de urgență nu a fost afișat la intrarea în 
spațiul închis în care se desfășoară activitatea.

I 

În medii cu risc de contaminare cu una sau mai multe substanțe, nu sunt 
disponibile detectoare de gaze specifice.

III 

Nu există un sistem de ventilație forțată în cazul locațiilor cu un schimb 
inadecvat de aer.

III 

Riscul de 
explozie 

Dacă în timpul executării lucrărilor există riscul formării atmosferelor explozive 
sau al creșterii nivelului de risc, concentrația nu este controlată continuu prin 
explozimetre. 

II 

Echipamentul electronic (telefoane mobile, radiouri bidirecționale etc.) 
introdus în zonele de lucru nu este adecvat pentru clasificarea zonei. 

II 

Echipamentul/uneltele nu sunt adecvate pentru tipul de clasificare a zonei 
expusă riscului de formare a unor atmosfere explozive. 

II 

Lucrul în zone 
îndepărtate și 
individual 

Dacă angajații sunt izolați de alte persoane, nu există un mijloc de 
comunicare care permite angajatului să solicite ajutor în caz de urgență și 
angajatul respectiv nu a beneficiat de instruire în acest sens. 

II 

Cut 
Angajații expuși pericolelor create prin operațiuni de tăiere nu sunt protejați cu 
echipament individual de protecție. 

II 

Riscul legat 
de expunerea 
la zgomot 

Acolo unde acest lucru era posibil, nu au fost implementate măsuri pentru 
reducerea riscului de pierdere a auzului la niveluri ale zgomotului > 85dB(A). 

II 

Operatorilor nu li s-au pus la dispoziție mijloace de protecție auditivă. I

Punctul de 
lucru/Stația 
de lucru 

Societatea nu furnizează resursele de infrastructură necesare pentru 
executarea activităților în conformitate cu evaluarea riscului ergonomic. 

I 

Masa, tastatura, mouse-ul, monitorul și alte instrumente nu sunt amplasate 
corect, ținând cont de sursele de iluminat. 

I 

Operatorii nu stau în poziția corectă în fața calculatoarelor și nu folosesc 
instrumentele de lucru în siguranță. 

I 

Operatorii nu procedează cu atenție la deplasarea pe coridoare și nu folosesc 
mâinile curente atunci când coboară scările. 

I 

În cazul lucrului prelungit în fața ecranelor video, operatorii nu iau pauze 
scurte la intervale regulate. 

I 

Birourile, scaunele, dulapurile nu sunt întotdeauna stabile și sigure. I
Toaletele și alte zone dedicate nu sunt disponibile pentru a asigura confortul 
și odihna operatorilor.

I 

Zona nu este prevăzută cu surse de iluminat corespunzătoare pentru sarcinile 
efectuate. 

I 

Panourile și pereții nu sunt în stare bună, fără umezeală și/sau deteriorări. I
Nu sunt asigurate un mediu de lucru sănătos și spații de lucru proiectate 
corespunzător. 

I 

Nu toate instalațiile electrice și sanitare sunt în stare bună. II
Depozitele și rafturile nu sunt în stare bună și ordonate. I
Spațiul din jurul birourilor nu permite o poziție confortabilă. I
Sistemul HVAC nu funcționează corespunzător. II
Sistemul de stingere a incendiilor nu a fost testat periodic și nu se păstrează 
evidențe. 

III 

Planul/Sistemul pentru situații de urgență nu este actualizat, testat periodic, 
adecvat și nu include zonele sigure și cu risc (de exemplu, riscurile legate de 
amplasarea în interiorul și în afara clădirilor).

II 

Hărțile de urgență nu sunt actualizate și afișate pe pereți. I
Zonele de siguranță nu pot fi găsite cu ușurință în cazul unor urgențe. I
Sistemul de iluminat de urgență nu funcționează corect, iar căile de urgență 
nu sunt menținute curate și fără obstacole. 

I 
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CATEGORIE ÎNCĂLCARE GRAVITATE

Prevederi 
generale 

Consumul sau deținerea sau distribuirea de alcool sau de droguri la Punctul 
de lucru. 

III 

Nerespectarea interdicției de fumat. I
Lipsa mijloacelor adecvate de intervenție de urgență sau a personalului 
paramedical (când este necesar). 

III 

Distribuția necorespunzătoare a apei potabile / alimentelor. II
Nerespectarea reglementărilor referitoare la Codul rutier, limita de viteză și 
condusul în condiții de siguranță. În cazul în care comportamentul provoacă o 
situație periculoasă, gravitatea poate fi mărită la gradul III. 

I 
(III) 

Nerespectarea cerințelor privind Sănătatea și Securitatea prevăzute de Lege 
și/sau Contractul și/sau cu prezentele Condiții SSM și/sau Cerințele SSM care 
nu sunt menționate în celelalte puncte ale acestei liste.

I 

Lucrări la 
suprafața 
apelor/cu risc 
hidraulic 

Lucrările executate nu sunt în conformitate cu Legea și/sau Contractul și/sau 
cu prezentele Condiții SSM și/sau Cerințele SSM privind riscurile asociate 
lucrărilor la suprafața apei. 

I 

Lucrările executate nu sunt în conformitate cu Legea și/sau Contractul și/sau 
cu prezentele Condiții SSM și/sau Cerințele SSM privind riscul hidraulic.

III 

Lucrări 
subacvatice

Lucrările executate nu sunt în conformitate cu Legea și/sau Contractul și/sau 
cu prezentele Condiții SSM și/sau Cerințele SSM relevante pentru lucrările 
subacvatice. 

III 

Lucrări cu 
expunere la 
agenți fizici 

Emisiile de agenți fizici (de exemplu, zgomot, vibrații, praf) necomunicate 
către ENEL sau care depășesc pragurile limită autorizate sau ar putea 
provocate prejudicii societății ENEL sau terților.

II 

Legendă 

I Încălcare gravă 

II Încălcare foarte gravă 

III Încălcare extrem de gravă care va determina o scădere semnificativă a Indicelui SPM. 

19.4 CLASIFICAREA ÎNCĂLCĂRILOR REFERITOARE LA OBLIGAȚIILE DE MEDIU 

19.4.1 Fără a aduce atingere dreptului de a rezilia Contractul, în legătură cu fiecare încălcare a protecției mediului și fără a aduce 

atingere dreptului de a solicita despăgubiri ulterioare, ENEL are, de asemenea, dreptul - la propria discreție - de a aplica, prin 

notificarea Contractantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sancțiunile prevăzute și cuantificate în „ANEXA 3 

Sancțiuni pentru încălcările SSM” relevante pentru Țara specifică. 

19.4.2 În cazul în care Contractantul (sau unul din Subcontractanții săi) este responsabil de un Eveniment de mediu, ENEL își 

rezervă dreptul de a aplica - în funcție de relevanța impactului - o sancțiune de până la 2% din valoarea totală (sau maximă) a 

contractului și, în orice caz, nu mai mică decât suma specificată în „ANEXA 3 Sancțiuni pentru încălcările SSM&Mediu”.8

LISTA ÎNCĂLCĂRILOR GRAVE, FOARTE GRAVE ȘI EXTREM DE GRAVE PRIVIND MEDIUL 

CATEGORIE ÎNCĂLCARE GRAVITATE

Prevederi 
generale 

Falsificarea documentelor impuse prin Lege referitoare la aspectele de mediu III
Reapariția (două sau mai multe episoade) acelorași încălcări foarte grave de 
mediu (enumerate în această listă, cu grad de gravitate II)

III 

8 Clauza 19.4.2 nu se aplică în cazul Contractelor semnate în SUA, Canada și Australia 
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Inițierea activităților fără toate autorizațiile interne necesare privind aspectele 
de mediu

III 

Activități desfășurate cu încălcarea normelor interne privind Sistemele de 
mediu ENEL sau a clauzelor contractuale de mediu.

II 

Neîncheierea asigurării de răspundere civilă pentru poluarea mediului pentru 
acoperirea responsabilităților de mediu (dacă aceasta este impusă prin 
Contract) 

II 

Reapariția (două sau mai multe episoade) acelorași încălcări grave de mediu 
(enumerate în această listă, cu grad de gravitate II) 

II 

Angajarea Personalului fără profil profesional/calificare/formare necesar 
pentru a înțelege și executa toate cerințele și reglementările referitoare la 
protecția mediului, aplicabile pentru executarea Contractului.

II 

Nedepunerea rapoartelor de mediu conform termenului stabilit I
Neparticiparea la întâlnirile de coordonare (dacă este necesar conform 
legislației de mediu sau impuse prin contract)

I 

Raportarea 
evenimentului

Neluarea imediată a măsurilor adecvate de atenuare în caz de eveniment / 
daune asupra mediului. 

III 

Necomunicarea imediată către ENEL (în maxim 48 de ore) a oricărei dovezi 
legate de verificările și inspecțiile efectuate de Autoritățile Guvernamentale și, 
în caz de încălcare, a acțiunilor întreprinse sau planificate de comun acord cu 
autoritățile care vizează restabilirea respectării prevederilor legale. 

III 

Necomunicarea imediată către ENEL (și/sau către autorități atunci când este 
necesar) cu privire la orice eveniment de mediu care apare în timpul executării 
Contractului și care implică obligația de raportare către autorități. 

III 

Necomunicarea imediată către ENEL cu privire la orice eveniment de mediu 
care apare în timpul executării Contractului și care nu implică obligația de 
raportare către autorități. 

II 

Netrimiterea unui raport scris al evenimentului de mediu, inclusiv cauzele sale 
și măsurile luate pentru gestionarea și soluționarea evenimentului, în 
maximum 24 de ore.

II 

Netrimiterea în termen de 3 zile calendaristice a unei notificări scrise cu privire 
la orice incidente de mediu evitate la limită.

I 

Conformitate 
- Emisii în aer 

Execuția sigură a activităților, fără: 
a) o autorizație pentru emisiile în aer sau 
b) implementarea măsurilor de prevenire sau operative necesare pentru 

respectarea limitelor stipulate în autorizație sau reglementările 
aplicabile. 

III 

Conformitate 
- Protecția 
apelor 

Execuția sigură a activităților, fără: 
a) autorizația pentru evacuarea deșeurilor sau  
b) implementarea măsurilor de prevenire sau operative necesare pentru 

respectarea limitelor stipulate în autorizație sau reglementările 
aplicabile. 

III 

Utilizarea / aspirarea apei neautorizate III 

Reutilizarea sau utilizarea sistematică / aspirarea apei peste limita admisă II 

Conformitate 
- Protecția 
solului 

Lipsa măsurilor preventive pentru evitarea contaminării solului (de exemplu, 
spălarea autobetonierelor, a rezervoarele exterioare pentru rezervoarele de 
motorină) 

I 

Nu sunt adoptate măsuri de protecție adecvate pentru reducerea oricăror 
vărsări de ulei sau alți poluanți.

I 

Materialele excavate nu sunt depozitate corect și tratate în conformitate cu 
autorizația sau cu reglementările aplicabile.

II 

Conformitate 
- Deșeuri 

Gestionarea deșeurilor fără autorizație sau care nu respectă autorizația sau 
regulamentul aplicabil.

III 

Conformitate 
- Altele 

Execuția sigură a activităților, fără: 
a) autorizație sau  
b) privind matricele de mediu: emisia în aer (de exemplu, praf de la 

II 
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vehicule), deversarea apei (de exemplu, deversarea apelor menajere 
și a apelor pluviale), gestionarea deșeurilor, utilizarea solului, 
gestionarea Materialelor nepericuloase, emisiile de zgomot și vibrații, 
gestionarea vegetației, biodiversitatea, zonele protejate, siturile 
arheologice, calificarea specifică a Personalului etc.) 

Legendă 

I Încălcare gravă 

II Încălcare foarte gravă 

III Încălcare extrem de gravă care va determina o scădere semnificativă a Indicelui SPM 

19.5 REZILIEREA CONTRACTULUI DIN MOTIVE CARE POT FI ATRIBUITE CERINȚELOR DE SĂNĂTATE, 
SECURITATE ȘI MEDIU 

19.5.1 ENEL - la libera sa alegere - poate rezilia Contractul în caz de: 

a) Accident fatal/cu consecințe ireversibile în timpul executării Contractului, în care Contractantul, în conformitate cu analiza 

investigațiilor privind accidentul efectuată de compania din cadrul Grupului ENEL, este în principal responsabil pentru 

Accidentul fatal/cu consecințe ireversibile; sau 

b) Accident fatal/cu consecințe ireversibile în timpul executării unui alt contract încheiat cu ENEL sau o altă societate din cadrul 

Grupului ENEL, în care Contractantul sau compania contractantă din cadrul Grupului (i) este, în conformitate cu analiza 

investigațiilor privind accidentul efectuată de compania din cadrul Grupului ENEL, în principal responsabil pentru Accidentul 

fatal/cu consecințe ireversibile și (ii) are un rezultat negativ în evaluarea Enel privind organizarea SSM&Mediu a 

Contractantului și/sau a companiei contractante din cadrul Grupului; sau  

c) contractantul nu implementează acțiunile definite în planul de remediere (propuse de către Contractant după o nerespectare 

SSM&Mediu și validate de ENEL) în termenul specificat sau 

d) valoarea sancțiunilor de siguranță aplicate ca urmare a încălcării se ridică la 5% (cinci la sută) din valoarea Contractului și 

suma echivalentă a 20 de sancțiuni grave9 sau 

e) valoarea sancțiunilor de mediu se ridică la 5% (cinci la sută) din valoarea Contractului sau suma echivalentă a 20 de 

sancțiuni grave, oricare dintre acestea este mai mare10 sau 

f) încălcările de către Contractant și/sau orice Subcontractor a cerințelor Legii privind protecția mediului sau a Contractului 

privind protecția mediului, care implică cel puțin una din următoarele consecințe:  

 Impact ridicat răspândit; deteriorarea mediului-biodiversității pe termen lung sau ireversibil 

 Nerespectarea cerințelor legale sau de autorizare care ar putea conduce la:  

 impact grav al amenzilor asupra aprobărilor, 

 procese civile/penale, cu privarea de libertate a personalului Enel,  

 procese civile/penale cu implicarea răspunderii personalului Enel, 

 Oprirea activelor din motive de mediu, 

 Aspecte privind reputația: 

 Îngrijorări semnificative ale părților interesate de pe plan național și internațional, exprimate printr-o 

adresă scrisă transmisă ENEL, 

 Opoziție semnificativă în presa națională și/sau internațională, 

 Pierderea financiară (toate costurile suportate din cauza unui eveniment de mediu, respectiv amenzi și penalități, 

obligații, măsuri corective imediate, implementarea planului de remediere, pierderea de venituri etc.) mai mare de 

1.000.000 de euro. 

19.5.2 În cazul în care ENEL utilizează acest drept contractual, Contractul va înceta imediat după notificarea scrisă a ENEL, fără 

nicio negociere, nicio compensație și fără alte formalități anterioare și fără a fi necesară intervenția instanței, arbitraj sau orice altă 

procedură, fără prejudicierea dreptului Enel de a solicita daune. 

9 Clauza 19.5.1 d) este modificată după cum urmează pentru SUA, Canada și Australia: „Contractantul comite 20 de 
încălcări grave, conform alin. 19.3 și Anexei 3” 
10 Clauza 19.5.1 e) este modificată după cum urmează pentru SUA, Canada și Australia: „Contractantul comite 20 de 
încălcări grave, conform alin. 19.4 și Anexei 3” 
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ANEXA 1 ACCENT PE ACTIVITĂȚILE LUCRĂRILOR COMPLEXE 

1. OBIECTIVELE DOCUMENTULUI ȘI DOMENIUL DE APLICARE 

1.1 Prezenta Anexă specifică principalele roluri în cadrul lucrărilor implicate și documentația necesară pentru realizarea 

planificării, organizării și coordonării activităților de lucru în cazul activităților de lucrări complexe la Punctele de lucru. Rolurile în cadrul 

lucrărilor și documentațiile subliniate în prezenta Anexă sunt obligatorii pentru execuția activităților și vor fi identificate în mod oficial. 

1.2 Prezenta Anexă oferă cerințe minimale ce trebuie să fie adoptate și reprezintă cele mai bune practici pentru execuția de 

activități de lucrări complexe/activități de construcție. Se va aplica în conformitate cu orice Legi aplicabile și reglementări 

naționale/locale care, în orice caz, prevalează asupra dispozițiilor conținute în prezentul document. 

1.3 Contractantul trebuie să respecte toate normele specificate în prezenta Anexă pentru gestionarea riscului de interferență. 

În acest scop, Contractantul se angajează: 

(i) pentru Lucrările complexe a căror coordonare SSM&Mediu se află sub controlul Contractantului: 

1. să numească și să includă în Organizarea SSM&Mediu, coordonatorii SSM&Mediu cu rolurile și 

responsabilitățile definite în prezenta Anexă și 

2. să se asigure că faza de planificare și faza de execuție se desfășoară în conformitate cu principiile definite aici 

sau  

(ii) pentru Lucrările complexe a căror coordonare SSM se află sub controlul ENEL sau al terțelor părți: 

1. să coopereze cu coordonatorii SSM desemnați și 

2. să respecte cerințele din Planificarea lucrărilor de siguranță a activităților 

Contractul precizează care dintre opțiunile de mai sus este adoptată de către Contractant. 

2. DEFINIȚII ȘI ACRONIME 

În această Anexă se aplică următoarele definiții: 

„Coordonator de mediu (Coordonator M)”: unul sau mai mult reprezentanți responsabili pentru realizarea activităților de mediu stipulate 

prin Contract și/sau legislația aplicabilă. Dacă nu este prevăzut în Contract, coordonatorul M poate fi aceeași persoană ca și 

reprezentantul pentru profilul coordonatorului SSM, dacă acesta/aceasta este calificat/ă pentru rol. 

„Maistru Supraveghetor”: Persoană care, având toate atributele unui Maistru (șefului de lucrare), joacă un rol de coordonare generală 

a activităților prin controlul respectării planificării generale stabilite și dezvoltării prevăzute a activităților ce se desfășoară în cadrul 

întregii lucrări. 

„Predarea unei zone de lucru”: Acțiune prin care o zonă de lucru este pusă la dispoziție pentru acces și lucrări, prin informarea 

primitorului privind condițiile acesteia, inclusiv condițiile de securitate. 

„Remiterea unei zone de lucru”: Acțiune prin care o zonă de lucru anterior predată este pusă la dispoziție la finalizarea anumitor 

lucrări. 

„Coordonator SSM&M pentru proiectare și planificare”: o persoană care, în faza de proiectare și planificare, este responsabilă de 

stabilirea Planificării lucrărilor de siguranță a activităților (SWP) pentru a minimiza riscurile posibile de interferență. 

„Coordonator SSM&M pentru execuție și control”: o persoană care, pornind de la SWP, este responsabilă de coordonarea dintre 

diferitele grupuri de lucru în timpul fazei de execuție, pentru a minimiza riscurile de interferență. 

3. DESCRIEREA PROCESULUI 

3.1. Observații preliminare 

3.1.1 În această Anexă, indicațiile principale sunt furnizate pentru managementul controlului execuției de lucrări și pentru 

managementul acțiunilor ce vor fi desfășurate pentru a respecta măsurile de prevenire și protecție necesare în cazul execuției de 

lucrări complexe. 

3.1.2 În acest scop, este esențial ca la orice moment o persoană să fie clar identificată ca fiind responsabilă pentru lucrări și 

pentru gestionarea zonei de lucru (predare). În cazul lucrărilor complexe acest lucru nu poate fi evident și, astfel, va fi obținut datorită 

faptului că diferiți subiecți sunt implicați în același timp (la aceeași instalație sau la instalații diferite având, totuși, identificare ambiguă) 

sau subiecți diferiți desfășoară activități succesiv și/sau alternativ de-a lungul timpului. 
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3.2. Contextul activității și complexitate 

3.2.1 În cazul în care implicarea, pe parcursul fazei de proiectare/planificare și/sau execuție și/sau fază de control, în măsură 

diferită, a ENEL și/sau a unuia sau mai multor Contractanți sau Subcontractanți angajați în execuția lucrării, împreună sau nu cu 

ENEL, este avută în vedere, contextele activității în care poate fi verificată o activitate de lucrări complexă sunt, în mod obișnuit, 

următoarele: 

o lucrări executate de grupuri de lucru aparținând atât ENEL cât și unuia sau mai multor contractanți or Subcontractanți; 

o lucrări executate de grupuri de lucru aparținând mai multor Contractanți sau Subcontractanți; 

o lucrări executate de grupuri de lucru diferite aparținând exclusiv unui singur Contractant sau Subcontractor; 

o lucrări executate de Personal sub controlul unui singur Contractant sau Subcontract, însă aparținând unor societăți 

diferite; 

o lucrări executate de sau în numele ENEL, care pot fi afectate de lucrările efectuate de terți în același Punct de lucru 

sau în zonele învecinate. 

3.2.2 Activitatea de lucrări complexe va fi planificată preventiv și va fi controlată pe durata executării. Se vor identifica profiluri 

pentru rolul de coordonare tehnică a planificării (Coordonatorul SSM&M pentru proiectare și planificare) și rolul de coordonare tehnică 

a execuției și controlului (Coordonator SSM&M pentru execuție și control) activităților de lucrări, având de asemenea în vedere 

obiectivele privind siguranța. 

3.2.3 O activitate de lucrări complexe este desfășurată conform următoarelor faze: 

1) Planificarea lucrării (WP) 

Planificarea activităților și măsurilor de prevenire și protecție împotriva pericolelor aferente. 

Faza de WP privește, în mod obișnuit: 

o identificarea Punctului de lucru (șantier de construcții); 

o subdivizarea în faze ale lucrărilor ce au loc în aceeași zonă de lucru, în același timp sau consecutiv; 

o identificarea pericolelor specifice datorită diferitelor activități din zonele de lucrări sau din aproprierea acestora, și 

managementul subsecvent al posibilelor pericole ce intervin în diversele activități de lucrări; 

o Identificarea reglementărilor de mediu aplicabile;  

o management logistic al Punctului de lucru (accese, depozitarea materialelor etc.); 

o programarea și durata diverselor lucrări, cu identificarea clară a responsabilităților în cadrul lucrărilor; 

o definirea condițiilor de predare corespunzătoare; 

o identificarea calificărilor specifice necesare pentru execuția lucrărilor; 

o identificarea utilajelor necesare pentru execuția lucrărilor; 

o identificarea măsurilor pentru managementul urgențelor; 

o schimbul de informații cu părțile implicate (ENEL, contractanți, subcontractanți); 

o schimbul de informații cu părțile care operează în același Punct de lucru (dacă este posibil); 

o în cazul accesului la Punctele de lucru deținute de terți unde instalații aparținând ENEL sunt incluse, identificarea și 

acordul cu terțul privind măsurile pentru reducerea interferențelor la locație (de exemplu, definirea logisticii lucrărilor, 

programului de lucru și fazelor care sunt convenite în mod adecvat, definirea clară a responsabilităților etc.). 

WP va acorda întâietate soluțiilor ce exclud sau reduc la minimum interferențele între diferitele activități de lucrări (de exemplu, 

execuția la momente diferite de timp sau în zone de lucru unde apariția pericolelor este minimizată). 

WP este în mod obișnuit împărtășită cu toate părțile implicate, și reprezintă o acțiune de coordonare a activităților de lucrări ce urmează 

a fi executate și un moment pentru definirea măsurilor de prevenire și protecție, pe care toate părțile implicate sunt obligate să le 

respecte. 

2) „Execuția lucrărilor (WE)” 

Execuția, controlul și coordonarea activităților de lucrări. 

Odată ce faza WP este finalizată/împărtășită, faza WE poate fi demarată. Pe parcursul acestei faze este necesară verificarea faptului 

că lucrările sunt executate conform planului stabilit anterior, prin implementarea măsurilor de prevenire și protecție prevăzute. 

În cazul în care pe parcursul unei faze a lucrărilor se consideră că este necesară o modificare a planului stabilit anterior, planul va fi 

redefinit anterior execuției lucrărilor avute în vedere, după consultarea părților implicate. În această fază, pot fi necesare și interfațări 

cu terțe părți care lucrează în zonele din apropiere pentru a defini măsuri de prevenție suplimentare care nu au fost stabilite anterior. 
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În funcție de complexitatea lucrărilor, vor fi desfășurate acțiuni de coordonare și/sau coordonare specifică periodice, dacă sunt 

necesare conform fazelor lucrărilor, de exemplu, la începerea și finalul lucrărilor și/sau conform fazelor de lucru specifice, indiferent 

dacă sunt sau nu prezente pericole aferente interferenței. 

Pe parcursul execuției lucrărilor, începerea activităților de lucrări/fazelor sau predarea responsabilităților privind managementul 

operațional și privind siguranța (între fiecare dintre faze sau în cursul execuției) va interveni la Punctul de lucru în condiții de siguranță 

și va fi întotdeauna documentată (de exemplu, predarea instalațiilor, predarea zonelor de lucru etc.) astfel încât să poată fi întotdeauna 

determinată persoana responsabilă pentru lucrări și căreia îi este predată zona de lucru. 

3.3. Profiluri implicate în proces și abilități relevante 

3.3.1. Profiluri implicate în proces 

Următoarele profiluri sunt identificate în mod obișnuit: 

1) În timpul fazei WP: 

o profilul „Coordonatorului SSM&M pentru proiectare și planificare” care, prin consultare cu părțile implicate în lucrările 

ce urmează să fie executate, colaborează cu planificatorul lucrării în definirea planificării și actualizării 

activităților/stabilește planificarea preventivă a coordonării SSM&M a respectivei lucrări pentru a reduce pericolele 

aferente interferențelor. 

2) În timpul fazei WE: 

o în cazul în care este cerut de complexitatea lucrărilor, un profil de „Coordonator SSM&M pentru execuție și control” 

care efectuează, în ceea ce privește siguranța, o acțiune de coordonare între diferiți subiecți ce iau parte la execuția 

lucrărilor, cu scopul de a verifica respectarea măsurilor de prevenire și protecție privind apariția pericolelor ce au fost 

stabilite anterior. Acest profil poate avea un rol periodic sau punctual. 

o Acest profil este similar profilului de „Coordonator SSM&M pentru proiectare și planificare”, ar putea fi acoperit de 

aceeași persoană, și poate modifica „Planificarea lucrărilor”, atunci când acest lucru este necesar conform dezvoltării 

activităților. 

o profilurile de „Coordonator M” care sunt responsabili pentru desfășurarea activităților de coordonare a mediului 

prevăzute în Contract și/sau în legislația aplicabilă. Dacă nu este prevăzut în Contract, coordonatorul M poate fi 

aceeași persoană ca și reprezentantul pentru profilul coordonatorului SSM, dacă acesta/aceasta este calificat/ă pentru 

rol. 

o Dacă este necesar, profilul „Maistrului Supraveghetor” care verifică respectarea planificării generale de execuție care 

a fost stabilită anterior lucrărilor și dezvoltarea prevăzută a activităților ce se desfășoară în cadrul întregii lucrări, 

jucând un rol de coordonare generală a activităților; 

o unul sau, dacă este necesar, mai multe profiluri de „Maistru” care sunt responsabile pentru administrarea de activități 

de lucrări singulare în care planificarea este subdivizată, de la predarea zonei de lucrări până la remiterea acesteia. 

În afara execuției corecte a activităților desemnate, aceste profiluri sunt responsabile pentru verificarea respectării 

problemelor de siguranță aferente. Acest profil va fi informat privind conținutul planificării și, dacă este necesar, va 

contribui la definirea preventivă a acestora; prin urmare, acest profil este legat și de eventualul „Maistru 

Supraveghetor” în ceea ce privește coordonarea generală a lucrărilor/șantierului, și cu „Coordonatorul SSM&M pentru 

execuție și control” în ceea ce privește respectarea măsurilor de siguranță și administrarea interferențelor. Un Maistru 

poate avea rolul de Maistru Supraveghetor atunci când activitatea de lucrări de sub controlul său nu îl împiedică să 

acopere rolul său de Maistru Supraveghetor. 

3.3.2. Aptitudinile profilurilor implicate în proces 

3.3.2.1 Profilul de „Coordonator SSM&M pentru proiectare și planificare” și „Coordonator SSM&M pentru execuție și control” (el/ea 

acoperă rolurile de coordonare și control) vor avea următoarele caracteristici: 

o experiență în execuția de activități de lucrări complexe și în aranjamentele aferente; 

o abilități de analiză a riscurilor în ceea ce privește activitățile desfășurate și evaluarea posibilelor interferențe; 

o cunoașterea măsurilor de prevenire și protecție privind apariția pericolelor și a măsurilor pentru diminuarea 

interferențelor; 

o cunoașterea reglementărilor și standardelor privind siguranța; 

o abilitatea de coordonare și mediere între diferite necesități și profiluri; 

o asumarea responsabilității și conducerii în administrarea situațiilor speciale. 
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3.3.2.2 Profilul de „Maistru Supraveghetor”, în plus față de abilitățile prevăzute pentru profilul de „Maistru”, va avea următoarele 

abilități: 

o experiență în execuția de activități de lucrări complexe și în aranjamentele aferente; 

o abilitatea de coordonare și mediere între diferite necesități și profiluri; 

o asumarea responsabilității și conducerii în administrarea situațiilor speciale. 

3.4. Documentație 

3.4.1 Planificarea lucrărilor este în mod normal sintetizată într-un document, „Planificarea lucrărilor de siguranță” (SWP) ce urmărește 

conținutul prevăzut pentru această fază, care este convenit de către părțile implicate și este redactat anterior execuției lucrărilor. Acest 

document va fi emis și semnat de Coordonatorul SSM relevant. 

3.4.2 Atunci când este permis de complexitatea lucrărilor, dar și de ENEL, documentul SWP poate avea de asemenea forme 

simplificate până la a deveni o notă între părțile implicate în lucrări. 

3.4.3 Acțiunea de coordonare, desfășurată de Coordonatorul SSM&M pentru execuție și control, va fi monitorizabilă și poate fi 

efectuată în scris în cadrul întâlnirilor sau chiar prin comunicații formale între părți. Fiecare predare și remitere privind siguranța zonelor 

de lucrări va fi de asemenea monitorizabilă prin documentație semnată în mod adecvat pentru a se putea cunoaște în orice moment 

persoana responsabilă pentru lucrări. 

3.4.5 Documentația emisă, inclusiv predările, va fi întotdeauna păstrată la Punctul de lucru, la dispoziția tuturor profilurilor implicate. 
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ANEXA 2 GESTIONAREA DEȘEURILOR 

1. ITALIA 

1.1 Toate deșeurile rezultate din activitățile inerente obiectului Contractului și încredințate Contractantului trebuie să fie 

gestionate în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale Legii și cu toate prevederile Contractului.  

1.2 Contractantul, în calitate de producător de deșeuri, este responsabil pentru toate activitățile legate de gestionarea deșeurilor 

și a materialelor rezultate în timpul execuției lucrărilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje, în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile. În special, Contractantul este responsabil pentru obligațiile legale referitoare la gestionarea adecvată a oricăror depozite 

temporare și pentru depunerea și arhivarea documentelor de mediu. Deșeurile produse de Contractant sunt atribuite de către 

Contractant, pe răspunderea și pe cheltuiala sa, părților autorizate pentru valorificarea deșeurilor sau, dacă acest lucru nu este posibil, 

părților autorizate pentru eliminarea deșeurilor. 

1.3 Se interzice în mod strict Contractantului să înființeze spații temporare de depozitare a deșeurilor în Punctele de lucru în 

care se desfășoară activități inerente obiectului Contractului, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod explicit în Contract; 

dacă depozitarea temporară a deșeurilor este permisă prin Contract, deșeurile produse de Contractant, prin activitățile desfășurate în 

Punctele de lucru Enel, vor fi depozitate exclusiv în zonele desemnate de Enel și gestionate conform dispozițiilor Legii privind 

depozitarea temporară a deșeurilor.  

1.4 Pentru desfășurarea activităților privind gestionarea deșeurilor, Contractantul trebuie: 

a. să fie înscris în Registrul Național al Administratorilor de Mediu, conform art. 212 din Decretul legislativ nr. 152/2006 

și, acolo unde este prevăzut, să fie înscris în „Lista Albă” înființată în cadrul Prefecturilor;  

b. să pună la dispoziția Enel 

a) o copie a certificatului de înscriere în registrul Albo Nazionale Gestori Ambientali, împreună cu o copie a 

chitanțelor care atestă plata taxelor anuale, cu termenele limită aferente;  

c. să atribuie deșeurile produse părților autorizate pentru recuperarea și/sau eliminarea deșeurilor; 

d. să furnizeze Enel o copie a autorizației sale de valorificare sau de eliminare, în cazul în care Contractantul este 

proprietarul unei instalații de valorificare sau eliminare pe care intenționează să o utilizeze pentru atribuirea de deșeuri 

produse în timpul activității sale; 

e. dacă activitățile de recuperare sau evacuare sunt executate prin intermediul unor instalații deținute de terți, să pună 

la dispoziția Enel o listă a instalațiilor către care pot fi transferate deșeurile produse în timpul executării activităților 

care fac obiectul contractului, atașând o copie a autorizațiilor aferente; 

f. să notifice imediat Enel despre orice actualizare sau modificare a actelor de înregistrare în registru, furnizând 

documentația actualizată, precum și orice decizie a autorităților competente care atrage după sine limitări sau revocări 

aferente acestora; 

g. să transmită Enel, înainte de executarea activităților care fac obiectul Contractului, o declarație care confirmă 

valabilitatea și eficacitatea autorizațiilor/înregistrărilor menționate mai sus, în care trebuie specificat, printre altele, că 

nu au intervenit și nici nu au fost luate măsuri de revocare sau suspendare în curs de către Autoritățile competente. 

1.5 În cazul în care Contractantul nu desfășoară activitățile de colectare, transport și atribuire a deșeurilor, acesta poate fi 

subcontractat, în conformitate cu reglementările în vigoare și cu acordul expres al Enel.  

1.6 Pentru autorizația de subcontractare, Contractantul va transmite, de asemenea, societății Enel:  

o o copie a înregistrării în Registrul Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a subcontractantului care va efectua 

activitatea de colectare și transport a deșeurilor; 

o lista instalațiilor către care subcontractantul va transfera deșeurile produse în timpul executării contractului și o copie 

a autorizațiilor relevante; 

o o listă a tipurilor de deșeuri generate. 

1.7 Dacă se prevede astfel, Subcontractorul va fi înscris în „Lista Albă” deținută în cadrul Prefecturilor. 

1.8 În cazul în care Contractantul utilizează un intermediar necustodial pentru gestionarea deșeurilor, acesta trebuie să 

furnizeze, de asemenea către Enel, pe lângă documentația de mai sus, o copie a înregistrării în Registrul Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali. 

1.9 În cazul în care există sisteme de cântărire, deșeurile pot fi cântărite sub supravegherea Enel, la solicitarea sa.  

1.10 Lunar sau, în orice caz, cu ocazia redactării Situațiilor de lucrări (SAL) - și în orice caz în conformitate cu termenele maxime 

stabilite prin Lege pentru trimiterea documentelor de transport de deșeuri - pentru deșeurile provenite din activitățile desfășurate în 

perioada respectivă și/sau contabilizate în Situațiile individuale de lucrări, Contractantul va pune la dispoziția Enel o copie - de 
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asemenea prin poștă electronică certificată (PEC) - a celui de-al patrulea exemplar al Formularelor de identificare a deșeurilor (FIR – 

formulario di identificazione dei rifiuti), contrasemnată de destinatar sau copie a documentației necesare transporturilor 

transfrontaliere.  

1.11 Pentru plățile SAL individuale și, în orice caz, pentru plățile SAL, este necesar al patrulea exemplar al Formularelor de 

identificare a deșeurilor, contrasemnate de destinatarul deșeurilor. Înainte de eliberarea de către Enel a SAL finale, Contractantul 

trebuie, de asemenea, să declare că a asigurat gestionarea deșeurilor conform Legii, indicând și tipul de deșeuri (CER) gestionat.  

1.12 ENEL poate solicita în orice moment, iar Contractantul nu poate refuza furnizarea unei copii a registrului de încărcare / 

descărcare.  

1.13 În cazul în care se prevede, în ceea ce privește gestionarea solului și a rocilor excavate calificate ca produse secundare, 

Contractantul trebuie să furnizeze către Enel o copie a auto-certificărilor transmise către ARPA, cu privire la respectarea criteriilor de 

reutilizare și utilizare completă a materialului excavat. ENEL își rezervă dreptul de a efectua verificări aleatorii. 

1.14 Se clarifică faptul că, în cazul în care activitățile care generează deșeuri sunt desfășurate de unul sau mai mulți 

subcontractanți, toate obligațiile incluse în prezenta ANEXĂ 2 GESTIONAREA DEȘEURILOR - 1. ITALIA, vor fi considerate obligații 

ale subcontractanților, care sunt producători de deșeuri, fără a aduce atingere răspunderii Contractantului de a verifica conformitatea 

cu Legea și gestionarea corespunzătoare a activităților. 

1.15 În ceea ce privește deșeurile pentru care Enel este producător de deșeuri, părțile cărora Enel le va încredința - în calitate 

de intermediar, companie de transport, companie de valorificare și/sau eliminare - gestionarea deșeurilor sale, se angajează să 

desfășoare activitățile în conformitate cu prevederile Legii în vigoare, precum și cu toate obligațiile prevăzute în Contract, în special 

în ceea ce privește respectarea prevederilor contractuale menționate în acest articol. 

1.16 ENEL își rezervă dreptul de a rezilia Contractul, în conformitate cu și în temeiul art. 1456 din Codul civil italian, în cazurile 

în care Contractantul și/sau orice subcontractant încalcă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezenta ANEXĂ 2 GESTIONAREA 

DEȘEURILOR - 1. ITALIA, în legătură cu gestionarea deșeurilor, fără a aduce atingere dreptului Enel de a suspenda executarea 

Contractului. 

2. ALTE ȚĂRI 

Contractantul va respecta prevederile Legii aplicabile și cerințele și procedurile contractuale specifice. 
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ANEXA 3 SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCĂRI SSM 

Tabelul de mai jos raportează valoarea economică minimă a sancțiunii specifice pentru fiecare Țară și pentru fiecare nivel de gravitate 

a încălcării. 

Încălcări privind sănătatea și securitatea Încălcări privind mediul 

Țara Moneda Grave (I) 
Foarte 

grave (II)
Extrem de 
grave (III)

Grave (I) 
Foarte 

grave (II)
Extrem de 
grave (III)

Argentina US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300

Australia n.a. 
1 încălcare 
gravă

2 încălcări 
grave

3 încălcări 
grave

1 încălcare 
gravă

2 încălcări 
grave

2 încălcări 
grave

Brazilia 
Real 

brazilian 
1.000 2.000 3.000 1.500 3.000 3.000 

Bulgaria Euro 300 750 1.000 1.500 3.000 3.000
Chile CLP 130.000 250.000 400.000 200.000 400.000 400.000 

Canada n.a. 
1 încălcare 
gravă

2 încălcări 
grave

3 încălcări 
grave

1 încălcare 
gravă

2 încălcări 
grave

2 încălcări 
grave

Columbia SMMLV11 0,25 0,5 1 0,7 1,4 1,4
Costa Rica US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 

Egipt US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 
Etiopia US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300

Germania Euro 500 750 1.000 1.500 3.000 3.000 
Marea 

Britanie
GBP 500 

750 
1.000 1.500 3.000 3.000 

Grecia Euro 300 750 1.000 350 700 700
Guatemala US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 

India INR 15.000 30.000 50.000 75.000 150.000 150.000 
Indonezia IDR 1.380.000 2.760.000 3.500.000 1.380.000 2.760.000 2.760.000

Italia Euro 500 750 1.000 500 1.000 1.000
Kenya KES 15.000 30.000 50.000 100.000 200.000 200.000 
Mexic US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 
Maroc US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300
Noua 

Zeelandă
US $ 500 750 1.000 650 1.300 1.300 

Panama US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 
Peru UIT 0,25 0,5 1 1 2 5

Portugalia Euro 500 750 1.000 500 1.000 1.000 
România Leu 300 750 1.000 1.500 3.000 3.000 

Rusia RUB 20.000 30.000 40.000 20.000 40.000 40.000
Africa de Sud Euro 150 300 500 180 360 360 

Spania Euro 500 750 1.000 1.500 3.000 3.000 
Turcia US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300

Emiratele 
Arabe Unite

AED 1.000 2.000 4.000 2.000 4.000 4.000 

Uruguay US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 

S.U.A. n.a. 
1 încălcare 
gravă

2 încălcări 
grave

3 încălcări 
grave

1 încălcare 
gravă

2 încălcări 
grave

2 încălcări 
grave

Vietnam DONG 2.450.000 4.500.000 5.500.000 2.450.000 4.900.000 4.900.000 
Zambia US $ 150 300 500 650 1.300 1.300 
Alte Țări 

(neincluse în 
lista de mai 

sus)

US $ 300 750 1.000 650 1.300 1.300 

11 SMMLV: Salario Minimo Mensuale Legal Vigente 
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ANEXA 4 EXEMPLU DE CONȚINUT MINIM AL VERIFICĂRILOR PREALABILE ÎNCEPERII LUCRĂRILOR ȘI ALE 
VERIFICĂRILOR ULTERIOARE LUCRĂRILOR 

Exemplu de CONȚINUT MINIM AL RAPORTULUI VERIFICĂRILOR PREALABILE ÎNCEPERII LUCRĂRILOR și RAPORTULUI 

VERIFICĂRILOR ULTERIOARE LUCRĂRILOR 

În data de ... / ... / ... .., la ora ...: ... maistrul (șeful lucrării), Dl. … .. …………………………………………… a convocat lucătorii 

menționați mai jos, înainte de începerea activităților pe șantier, a verificat primirea documentației preliminare de autorizare, locația a 

fost predată pentru a permite colectarea informațiilor adecvate pentru aplicarea corectă a metodelor de lucru și pentru coordonarea 

fazelor activităților care urmează să fie efectuate. 

Cod lucrare/activitate (cod SAP etc.) ……………………………………………………………………………………………………. 

Șantier (denumirea și adresa) …………………………………………………………………………………………………………….… 

Tipul activității (marcați activitățile recurente cu X)  

□  LUCRARE PLANIFICATĂ 

□  INTERVENȚIE PENTRU ÎNTRERUPERE NEPLANIFICATĂ SAU DEFECȚIUNE   

□  ALTELE ………………………………. 

Rezumatul aspectelor discutate cu Echipa (marcați-le cu X pe cele comune) 

□  POLITICA LEGATĂ DE ÎNTRERUPEREA LUCRULUI 

□  CONDIȚII PENTRU CONTACTAREA SUPRAVEGHETORULUI - procedură și formulare 

□  ANALIZA DOCUMENTAȚIEI (Plan de lucru, Plan de intervenție etc.) 

□  PREGĂTIREA AMPLASAMENTULUI (situat pe căile circulabile, în afara căilor circulabile, delimitare etc.) - din Planul de 

securitate sau similar 

□  RISCURI ELECTRICE (identificarea instalației, siguranța punctului de lucru, împământare, legare echipotențială etc.) - din 

Planul de securitate sau similar 

□  RISCUL DE CĂDERE DE LA ÎNĂLȚIME (stabilitatea structurilor de susținere și a produselor etc.) - din Planul de securitate 

sau similar 

□  RISCUL DE CĂDERE A OBIECTELOR (Semnalizarea zonei de lucru, interdicția de staționare sau circulație pe sub zonele în 

care se execută lucrări la înălțime, interdicția de staționare sub sau în apropierea sarcinilor suspendate, instalarea oricăror 

sisteme auxiliare de susținere a sarcinilor sau obiectelor etc.) - din Planul de securitate sau similar 

□  ALTE RISCURI (manipularea sarcinilor, căderea de la același nivel, investiții, mediu, zgomot, vibrații etc.) - din Planul de 

securitate sau similar 

□  RISCURI SPECIFICE PE ȘANTIER (descrieți detaliat mai jos) - din analiza de la fața locului 

□  ATRIBUIREA SARCINILOR ANGAJAȚILOR (faze operaționale, „cine ce face, cum, când” etc.) - din Planul de securitate sau 

similar 

□  CUNOAȘTEREA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT ȘI A METODELOR DE LUCRU - din Planul de securitate sau similar 

□  COMPORTAMENTUL OPERATORILOR (activități executate de persoane cu calificări speciale etc.) - din Planul de securitate 

sau similar + Metode 

□  VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE SPECIALE (verificări de integritate, eficacitate, comportamente și măsuri de precauție care 

trebuie adoptate etc.) - din broșurile echipamentelor + Planul de securitate + Metode 

□  VEHICULE DE ACCES PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLȚIME (nacelă auto, scări, console, crampoane etc.) - din broșurile 

echipamentelor + Planul de securitate + Metode 

□  MANIPULAREA SARCINILOR CU VEHICULE SPECIALE (macarale, șufe etc.) - din broșurile echipamentelor + Planul de 

securitate + Metode 

□  RISCURI DE MEDIU 

□  ECHIPAMENT COLECTIV DE PROTECȚIE (integritate, funcționalitate etc.) - din Planul de securitate, Metode 

□  ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (integritate, funcționalitate etc.) - din Planul de securitate + Metode 

□  MĂSURI DE URGENȚĂ/PRIM AJUTOR (verificarea prezenței pe șantier a persoanelor responsabile pentru SOP, a 

disponibilității extinctoarelor, a kitului PS, a acoperirii rețelei celulare, a kitului de materiale absorbante etc.) - din Planul de 

securitate + Metode 

□  ÎNREGISTRAREA INCIDENTELOR EVITATE LA LIMITĂ (rapoarte privind Persoana responsabilă în cazul unor pericole grave 

și iminente sau la finalul lucrărilor) - Din Formulare și Proceduri 

Eventuale observații ale MAISTRULUI (șefului de lucrare) și/sau lucrătorilor 
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□  Coordonare (orice măsuri de coordonare necesare pentru accesarea amplasamentelor terțe sau a SCP, interferențe cu alte 

echipe sau activități cu riscuri etc.) 

□  Posibilele rotații de schimb inițiate de supraveghetor sau delegări temporare 

□  Riscuri specifice identificate la fața locului, în plus față de cele menționate deja în SOP și EIP corespunzător 

Nume și prenume 
semnătură 
indescifrabilă 

sarcini alocate EIP 

Maistru 

Angajat 1 

Angajat 2 

Angajat 3 

Angajat 4 

Angajat 5 

RAPORT DE VERIFICĂRI ULTERIOARE LUCRĂRILOR 

PROBLEME SURVENITE ÎN TIMPUL ȘI/SAU DUPĂ FINALIZAREA ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE 

Situații survenite în faza de execuție a lucrărilor 

Contextul de mediu: Această parte descrie tipul de activitate și depinde strict de BL 

  Exterior   Oraș   Zonă rurală   Drum public   Drum privat 

  Instalație   xx 

1. Scurtă descriere a evenimentului/contextului relevant pentru securitate, identificat în timpul activității și care poate fi 

generalizat/necesită discuții 

Riscuri asociate evenimentului/contextului (doar dacă sunt diferite de cele enumerate deja în Verificările prealabile începerii lucrărilor): 
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2. Măsuri corective implementate la fața locului și alte propuneri de generalizare: 

3. Ipoteza de clasificare a problemei identificate: 

  Metode de lucru   Echipament   Echipament/Instalații   Model   Organizație   Altele ……………… 

  Asociat Incidentului evitat la limită 

Locul și data: Semnătura Maistrului (șefului de lucrare) 


