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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎN DOMENIUL SSM-SU 

EVALUARE FACTORI DE RISC ŞI CONSULTANŢĂ 

 

                

 

 

 

Nr. 19 din 27.03.2020 

 

        

      I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

1.1.Centrul Bugetar de Administrare Crese Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-

Napoca,str.Mehedinti nr :15, telefon/fax0364116666, cod fiscal19343123, cont trezorerie 

RO72TREZ24A681100200130X, reprezentată prin Director Duma Mihaela   în calitate de beneficiar 

pe de o parte, 

 

si 

 

1.2. SC SAVE & SAFETY RO SRL, cu sediul social în Ocna - Mures, str. Memorandumului 

60, jud.Alba, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J01/05/10, cod fiscal RO 26367885, având 

COD IBAN RO49 RZBR 0000060012277674  Raiffeisen Bank Ocna-Mureş,cont de trezorerie 

RO66TREZ0045069XXX001583 deschis la Trezoreria Municipiului Aiud, reprezentată legal prin 

SANISLAV MARIA în calitate de prestator, au convenit încheierea prezentului contract de prestări 

servicii cu respectarea următoarelor clauze : 

 

II.OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

Art.1. Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea de către prestator conform cu 

solicitarea beneficiarului a : 

a)-serviciilor de securitate şi sănătate în muncă- în conf.cu Legea 319/2006 si HG 1425/2006, 

modificată prin HG 955/2010 şi a serviciilor de situații de urgență în conf.cu Legea 307/2006 si 

Ord.712/2005. 

      b)-coordonarii in materie de securitate si sanatate in conformitate cu Hotararea nr. 300 din 2 

martie 2006 privind cerintele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile 

,responsabilitatea intocmirii Planului de securitate si sanatate respectiv a Registrului de coordonare. 

 

 

http://www.creseclujnapoca.ro/
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                  III.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

Art.2. OBLIGAŢILE PRESTATORULUI:  

  

1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul 

de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 

2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; 

3. elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale 

unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în 

întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator; 

4.  propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 

lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea 

angajatorului; 

5. verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin 

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului; 

6. întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii 

 adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către 

lucrători a informaţiilor primite; 

8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii; 

9. asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi 

lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; 

11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea 

tipuluide semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG 971/2006 privind cerinţele 

minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară 

autorizarea exercitării lor; 

13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; 

14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită 

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi 

control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de 

muncă; 

16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 

urgenţă,precum şi a sistemelor de siguranţă; 

17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului 

asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; 

18. întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul 

art.51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare 

şi mobile; 

19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform 

prevederilor din HG 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 
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20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 

întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, 

conform prevederilor HG 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

22.urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale deprotecţie 

şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea 

Guvernului nr. 1.048/2006; 

21. participarea la cercetarea evenimentelor; 

22. întocmirea evidenţelor conform competenţelor; 

24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere         

şi/sau unitate; 

23. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de   

control şi al cercetării evenimentelor; 

24. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire  

protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

25. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, 

în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; 

26. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului 

de evacuare; 

27. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi 

atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

28. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de 

prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; 

29. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; 

evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau 

încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane 

competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor HG 1.058/2006 privind cerinţele minime 

pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc 

datorat atmosferelor explozive; 

30. alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

 

Art.3. Prestatorul declara ca indeplineste toate conditiile instituite de lege pentru functionare si ca 

detine toate autorizatiile necesare prestarii de servicii pe linie de securitate si sanatate in munca. 

Art.4. Servicii specifice privind Apărarea Împotriva Incendiilor si in domeniul Situatiilor de 

Urgenta 

a) Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice; 

b) Acordarea de consultanță privind întocmirea documentațiilor privind apărarea împotriva 

incendiilor si  in domeniul Situatiilor de Urgenta 

c) Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor si  in domeniul 

Situatiilor de Urgenta 

d) Elaborarea documentelor specifice activități de apărare împotriva incendiilor si  in domeniul 

Situatiilor de Urgenta 

e) Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor si in domeniul Situatiilor de 

Urgenta 

f) Investigarea contextului producerii incendiilor si in domeniul Situatiilor de Urgenta 

g) Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor si in domeniul Situatiilor de 

Urgenta 

h) Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor si in domeniul Situatiilor de Urgenta 

i) Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor în societate;  

j) Acordarea de consultanță privind întreținerea mijloacelor de primă intervenție din societate 

(stingătoare). 
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k) Intocmirea documentatiei proprii pentru fiecare cresa in parte –Planul de interventie-Fisa 

obiectivului-Planul de evacuare si obtinerea autorizatiei ISU Cluj. 

l)- Atributiile - coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 

proiectului lucrării conform art 54 din Hotarirea 300/2006 
1) să coordoneze aplicarea prevederilor art. 51 şi 52 din prezenta Hotarire;  

2) să elaboreze sau să solicite să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi 

sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi tinând seama de activitătile de 

exploatare care au loc în cadrul acestuia;  

3) să pregătească un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, continând 

elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se tină seama în cursul 

eventualelor lucrări ulterioare;  

4) să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;  

5) să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităti în 

domeniu; 

 6) să deschidă un registru de coordonare şi să-l completeze;  

 7) să transmită planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de interventii 

ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi 

sănătate pe durata realizării lucrării;  

8) să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect;  

9) să stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de 

securitate şi sănătate aplicabile şantierului;  

10) să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate 

şi sănătate al şantierului;  

11) să organizeze coordonarea între proiectanti;  

12) să tină seama de toate eventualele interferente ale activitătilor de pe şantier 

Atributiile- coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării 

conform Art.57 din Hotarirea 300/2006 

 1) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea solutiilor 

tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se 

desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau 

faze de lucru;  

2) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă 

este cazul, lucrătorii independenti respectă principiile prevăzute, într-un mod coerent şi responsabil, şi 

aplică planul de securitate şi sănătate  

3) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi 

ale dosarului de interventii ulterioare în functie de evolutia lucrărilor şi de eventualele modificări 

intervenite;  

4) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea 

activitătilor acestora, privind protectia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale 

care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a 

reprezentantilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenti; 5) să coordoneze 

activitătile care urmăresc aplicarea corectă a instructiunilor de lucru şi de securitate a muncii;  

6) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 

 g) să stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile 

şantierului;  

7) să tină seama de toate interferentele activitătilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea 

acestuia;  

8) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie 

colectivă, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 

 9) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia 

să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;  

10) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora 
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       IV.BENEFICIARUL se obligă: 

Art.5. 
a) Să-şi achite obligaţiile de plată lunar, aferente serviciilor oferite de Prestator; 

b) Să soluționeze sesizările întocmite de Prestator; 

c) Să ia măsuri pentru evaluarea factorilor de risc şi să pună aceasta evaluare la dispoziția 

Prestatorului.  

 

              

 

  V.MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Art.6.  

1.Pentru serviciile menționate la art.2, punctele 3-31 si art.4 (a-j) efectuate, beneficiarul va plăti 

suma de 1.200 lei + TVA / lună. 

2. Pentru serviciile de la art.4 lit(k) beneficiarul va plati suma de 500 lei/obiectiv la care se aduga 

TVA in momentul obtinerii autorizatiei de la ISU Cluj 

 3. Pentru serviciile de la art.4 lit( l ) -beneficiarul va plati suma de 600 lei/ luna la care se adauga 

TVA -pentru toate lucrarile aflate atit  in faza de elaborare proiect cit si in faza de executie a 

lucrarilor. 

 

Art.7. Plata se face în lei prin transfer bancar in contul de Trezorerie al Prestatorului, conform 

intelegerii dintre parti in 30 de zile de la data primirii facturii la beneficiar. 

Art.8.  Prestatorul va emite Beneficiarului  factura aferentă serviciilor prestate la sfirsitul lunii pentru 

luna in curs. 

VI.DURATA CONTRACTULUI 

Art.9. Prezentul contract se încheie  cu începere la data de 01.04.2020 până la data de 31.12.2020 cu 

posibilitatea prelungirii valabilității pina la aprobarea bugetului pe anul 2021 dar nu mai mult de 4 

luni de la expirarea perioadei initiale, încheindu-se în acest scop act adițional. 

  

                 VII. FORŢA MAJORĂ  

 

Art.10. Forta majora, exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia notificarii 

partenerului in termen de 5 zile de la data aparitiei acesteia. Toate comunicarile se vor face in scris. 

 

VIII.LITIGII 

Art.11. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice 

neintelegere care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului  

Art.12. Dacă după trecerea unui termen de 15 zile nu reuşesc să rezolve neintelegerea  în mod 

amiabil, fiecare poate solicita să se soluționeze de instantele judecatoresti. 

 

IX.DISPOZIŢII  FINALE 

 

Art.13.Modificarea prezentului contract este posibilă numai cu acordul părţilor contractante, caz în 

care se va încheia act adiţional datat, semnat şi ştampilat de ambele părţi, dar numai în cazul apariției 

unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 

prevăzute la data încheierii contractului. 

Art.14.Pentru neexecutarea, executarea parţială sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

contractuale, partea în culpă va plăti celeilalte părţi daune-interese. 

Art.15. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a relizia unilateral contractul pentru  neexecutarea de către 

Prestator a clauzelor contractuale sau apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data 



 6 

încheierii contractului şi care ar face ca executarea clauzelor contractuale să fie contrară interesului 

sau, intenție manifestată în scris şi notificată Prestatorului inainte cu cel puțin 30 zile calendaristice . 

Art.16. Rezilierea prezentului contract intervine în următoarele situaţii: 

              

 acordul părţilor. 

 la iniţiativa uneia dintre părţi pentru motive obiective care fac imposibilă continuarea   

colaborării. 

  punerea sub interdicţie judecătorească a prestatorului. 

Art.17. Rezilierea contractului nu produce efecte asupra obligaţiilor deja  scadente între părţi  

Art.18. Părțile sunt de acord ca legea aplicabilă raporturilor juridice rezultate din încheierea 

prezentului contract sau în legatură cu acesta, să fie legea romana. 

Art.19. Contractul s-a încheiat având în vedere prevederile art. 1270 si 1272 C.civ. şi face obiect al 

temeiurilor de drept menționate la art.1. fiind executat şi interpretat potrivit acestora şi oricăror acte 

normative în materie aflate în vigoare 

Art.20. Prezentul contract a fost încheiat azi 26.03.2020 în trei  exemplare, din care doua exemplare 

pentru beneficiar si un exemplar pentru prestator 

  

          BENEFICIAR ,                                   PRESTATOR, 

       Centrul Bugetar de Administrare Crese                 SC SAVE&SAFETY RO S.R.L 

 

Director                                                                           Administrator Sanislav Maria                                                     

Duma Mihaela                                                      

 

Viza C.F.P 

 Elena Ganj  

 

Sef.Serv.Tehnic-Administrativ 

Frent Alexandru 

 

 

      

 Consilier juridic 

 Bora Ioan 

 

 

Intocmit  

Sima Olimpiu 

 

     

    


