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ANEXA NR.3 LA FIECARE CONTRACT-COMANDA DE TRANSPORT 
CLAUZA DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI 

 
ART.1. ASPECTE PRELIMINARE 
 
1.1. Prezenta  CLAUZA DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI, 
reprezinta ANEXA NR.3. la CONTRACTUL-COMANDA DE TRANSPORT, constituind totodata parte integranta din acesta. 
1.2. Prin acceptarea contractului-comanda de transport, ca urmare a semnarii si stampilarii acestuia sau prin orice act sau fapt care 
indica intentia TRANSPORTATORULUI de a efectua serviciile de transport in baza contractului-comanda de transport  (ex: 
furnizarea  catre BENEFICIAR, din partea TRANSPORTATORULUI, a numarului autovehiculului/vehiculului cu care se doreste 
efectuarea transportului solicitat, etc), TRANSPORTATORUL isi exprima acordul cu privire la incheierea prezentei CLAUZE DE 
SECURITATE, SANATATE IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI, care reprezinta ANEXA 
NR.3 la CONTRACTUL-COMANDA DE TRANSPORT, constituind totodata parte integranta din acesta. 
1.3. In scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si/sau altor evenimente precum si pentru protectia 
mediului pentru lucrarile efectuate de TRANSPORTATOR in locatiile clientilor BENEFICIARULUI, partile au incheiat prezenta 
ANEXA NR.3 la CONTRACTUL-COMANDA DE TRANSPORT- CLAUZA DE SECURITATE, SANATATE IN MUNCA, 
SITUATII DE URGENTA SI PROTECTIA MEDIULUI, stabilind obligatiile si raspunderile ce le revin partilor, in baza Legii 
319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si a legislatiei specifice in domeniu, a Legii 307/2006 privind apararea 
impotriva incendiilor si a OUG 195/2005 privind protectia mediului sunt stabilite dupa cum urmeaza: 
 
ART.2. OBLIGATII SI RASPUNDERI COMUNE  
2.1. Partile convin sa coopereze in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in 
considerare natura activitatilor. 
2.2. Partile convin  sa se informeze reciproc in vederea protectiei lucratorilor proprii si prevenirii riscurilor profesionale, luand in 
considerare natura activitatilor. 
2.3. Partile convin sa supravegheze si sa stabileasca raspunderile personalului din subordine (fiecare parte contractanta separate). 
2.4. a) In cazul in care BENEFICIARUL participa cu personal propriu la activitatile desfasurate de catre TRANSPORTATOR, 
responsabilii ambelor parti vor lua toate masurile pentru a evita perturbarea activitatilor in desfasurare cat si masurile necesare de 
a preveni accidentele de munca.  
b) In situatia producerii unor evenimente (accidente/incidente) de munca, partile au obligatia de a anunta imediat producerea 
accidentului, de ,a nu modifica starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea accidentului” (cu exceptia cazurilor 
cand mentinerea acestora ar conduce la alte accidente, ar periclita viata accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a 
celorlalti participanti la procesul muncii sau securitatea unitatii). 
c) In conditiile in care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, se vor realiza, in functie 
de posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau 
poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe in cercetarea 
evenimentului.  
d) Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va 
consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.  
2.5. Accidentele suferite de personalul BENEFICIARULUI/clientii  BENEFICIARULUI, din vina TRANSPORTATORULUI, 
se vor inregistra la TRANSPORTATOR. 
2.6. TRANSPORTATORUL isi asuma integral responsabilitatea privind:  
a) Actiunile intreprinse de prepusii sai (angajatii sai) care ar putea duce la producerea accidentelor de persoane, atat la 
TRANSPORTATOR, cit si la BENEFICIAR/clientii BENEFICIARULUI. 
b)  Efectuarea oricarei lucrari care prezinta un pericol iminent.  
2.7. TRANSPORTATORUL  este responsabil pentru inregistrarea oricarui accident de munca care s-a produs in unitatile 
BENEFICIARULUI/clientilor BENEFICIARULUI ca urmare a depasirii zonelor de lucru sau a nerespectarii “Procedurilor de 
instruire a lucratorilor TRANSPORTATORULUI”, cu privire la activitatile specifice, riscurile pentru securitate si sanatate in 
munca, zonele cu risc ridicat si specific, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie in unitatile 
BENEFICIARULUI/clientilor BENEFICIARULUI. 
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2.8. TRANSPORTATORUL poarta responsabilitatea si inregistreaza orice accident suferit de angajatii proprii datorat 
consumului de alcool sau al produselor ori substantelor stupefiante.  
2.9. TRANSPORTATORUL este responsabil pentru  suportarea integrala a pagubelor produse de incendii din cauza 
nerespectarii, de catre personalul propriu, a prevederilor normelor referitoare la apararea impotriva incendiilor, lucrul cu foc 
deschis si interdictia privind fumatul in locuri nepermise.  
2.10. Comunicarea evenimentului in care este implicat un lucrator al TRANSPORTATORULUI se va face de indata si la 
BENEFICIAR  la adresa de e-mail office@euroteamgb.com. 
 
ART.3. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE BENEFICIARULUI  
3. 1. Atunci cand activitatea se desfasoara in unitatile clientilor BENEFICIARULUI, prin grija acestora, lucratorii 
TRANSPORTATORULUI vor fi instruiti cu privire la activitatile specifice, riscurile pentru securitate si sanatate in munca, 
zonele cu risc ridicat si specific, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie in unitatile clientilor 
BENEFICIARULUI. 
3.2. Sa aduca la cunostinta TRANSPORTATORULUI cuprinsul clauzelor/conventiilor de securitate si sanatate a muncii, situatii 
de urgenta si protectia mediului incheiate cu Clientii, care intereseaza in mod direct TRANSPORTATORUL. 
 
ART.4. OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE TRANSPORTATORULUI 
4.1. TRANSPORTATORUL ii revine responsabilitatea organizarii activitatii de securitate si sanatate in munca pentru lucrarile 
desfasurate pe teritoriul clientilor BENEFICIARULUI, in conformitate cu contractul-comanda de transport. 
4.2. TRANSPORTATORUL are obligatia sa respecte legislatia in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, situatii de 
urgenta si protectia mediului. 
 4.3. TRANSPORTATORULUI se obliga să detina toate avizele si/sau autorizatiile de functionare pentru activitatile pe care le 
desfasoara. 
 4.4. TRANSPORTATORUL va utiliza doar echipamente tehnice, aparatura de control si echipamente de protectie atestate, 
avizate si verificate conform legislatiei in vigoare, care nu pun in pericol sanatatea si securitatea lucratorilor si nu produc poluari 
ale factorilor de mediu: aer, apa, sol, etc. 
4.5. TRANSPORTATORUL are obligatia sa se asigure ca toti prepusii sai/salariatii sai:  
a) Sunt angajati in conformitate deplina cu cerintele legale. 
b) Sunt instruiti în mod corespunzator cu privire la reglementarile privind Securitatea si Sanatatea in Munca si Situatii de 
Urgenta; TRANSPORTATORUL va asigura pe parcursul furnizarii serviciilor, instruirea personalului asupra pericolelor de 
accidente, avarii, explozii, incendii, etc. ca urmare a nerespectarii legislatiei de SSM, S.U. si instructiunilor proprii de securitate 
si sanatate in munca, pe care este obligat sa le intocmeasca, pentru activitatile/lucrarile ce le realizeaza. 
 c) Sunt apti din punct de vedere medical pentru desfasurarea activitatilor prevazute in contractul-comanda de transport. 
 d) Intrunesc cerintele legale privind calificarea si autorizarea pentru efectuarea lucrarilor; in cazul in care nu respecta aceste 
obligatii, TRANSPORTATORUL va fi pe deplin responsabil fata de BENEFICIAR, clientii BENEFICIARULUI si terte 
persoane pentru toate prejudiciile suferite de acestea din urma, ca urmare a nerespectării obligatiilor respective. 
e) Sunt dotati si poarta echipament individual de protectie si de lucru, in conformitate cu activitatile desfasurate si riscurile de la 
locul de munca. 
 f) Respecta, pe timpul desfasurarii lucrarilor specifice, prevederile legislatiei de securitatea si sanatatea in munca, situatii de 
urgenta si protectia mediului in vigoare. 
g) Cunosc si respecta instructiunile proprii de securitatea si sanatatea muncii si instructiunilor de prevenire si stingere a 
incendiilor . 
h) Nu executa manevre sau lucrari din proprie initiativa (necuprinse în instructiunile de lucru) si nu recurg la improvizatii. 
i) Sunt dotati cu echipamentele de munca specifice (sculele, uneltele, dispozitivele de lucru, mijloacele mecanice, etc.), in stare 
buna de functionare, complete, verificate si controlate inainte de darea in folosinta. 
 j) Sunt instruiti si autorizati cu privire la manuirea si folosirea mijloacelor de munca pentru lucrarile specifice, precum si cu 
privire la utilizarea corecta a echipamentului de protectie individuala. 
4.6. TRANSPORTATORUL se obliga sa controleze respectarea, pe timpul desfasurarii activitatilor, a masurilor de SSM si SU şi 
cele prevăzute în prezenta convenţie, luând măsuri operative de eliminare a deficientelor semnalate. 
 4.7. Intrarea la lucru fara indeplinirea cerintelor de mai sus, precum si consecintele ce pot decurge din aceastea, vor intra in 
raspunderea directa a TRANSPORTATORULUI. 

mailto:office@euroteamgb.com


 
 

3 
 

4.8. TRANSPORTATORUL are obligatia sa nu aduca nici un fel de prejudicii BENEFICIARULUI/clientilor 
BENEFICIARULUI (cladirilor, incaperilor, peretilor, aparaturii existente in cladiri/incaperi, mobilier, etc.). In caz contrar va 
suporta toate pagubele produse si imputate de BENEFICIAR/clientii BENEFICIARULUI.  
4.9. TRANSPORTATORUL va respecta cerintele legate de mediu si ale procedurilor/instructiunilor de gestionare a deseurilor 
aplicabile lucrarilor.  
4.10. TRANSPORTATORUL se obliga sa pastreze ordinea si curatenia la locul de munca, sa colecteze si sa depozíteze deseurile, 
numai in locurile indicate de BENEFICIAR/clientii BENEFICIARULUI sau sa le colecteze in saci speciali pe care apoi ii preda 
Serviciilor de salubrizare, acordand o atentie deosebita deseurilor periculoase.  
4.11. TRANSPORTATORUL se obliga sa asigure in permanenta, pe toata durata furnizarii serviciilor, deblocarea cailor de 
acces, a locurilor de munca, prin inlaturarea materialelor si deseurilor rezultate din activitatea proprie, personalul 
TRANSPORTATORULUI avand obligatia sa respecte delimitarea zonelor de lucru.  
4.12. Este interzis personalului TRANSPORTATORULUI interventia la instalatiile si utilajele BENEFICIARULUI/clientilor 
BENEFICIARULUI atat in zona sa de lucru cat si in exteriorul acesteia.  
4.13. Personalul TRANSPORTATORULUI va respecta traseele de deplasare stabilite de catre BENEFICIAR/clientii 
BENEFICIARULUI. Este interzisa deplasarea personalului TRANSPORTATORULUI in alte zone ale clientilor 
BENEFICIARULUI care nu au legatura directa cu desfasurarea activitatii.  
4.14. Accesul auto este permis numai în zonele convenite de comun acord, conducatorilor auto revenindu-le obligatia de a se supune 
controlului, atat la venirea cat si la plecarea din incinta clientilor BENEFICIARULUI. 
4.15. Personalul TRANSPORTATORULUI va respecta in mod obligatoriu semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca  
4.16. Echipamentele care necesita autorizare ISCIR sunt insotite de acest document. Utilizarea mijloacelor de ridicat apartinand 
clientilor BENEFICIARULUI este STRICT INTERIZSA de catre angajatii TRANSPORTATORULUI. 
4.17. Angajatilor TRANSPORTATORULUI le este interzis sa sustraga bunuri din incinta statiilor apartinand clientilor 
BENEFICIARULUI si este obligat sa se supuna controlului in cazul unei eventuale suspiciuni privind acest aspect.  
4.18. TRANSPORTATOR este obligat sa se supuna controalelor persoanelor autorizate din cadrul Inspectiei Muncii (respectiv 
Inspectoratul Teritorial de Munca) cat si sanctiunilor pentru nerespectarea Masurilor de Securitate si Sanatate in Munca avand 
obligatia: - sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al 
cercetarii evenimentelor; - sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al 
cercetarii evenimentelor; - sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea 
controlului sau la cercetarea evenimentelor;  
4.19. TRANSPORTATORUL are obligatia sa se supuna controalelor persoanelor autorizate din cadrul Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta –local. Aceste cerinte vor fi respectate de TRANSPORTATOR in calitate de angajator si de catre toti 
angajatii/lucratorii din subordine.  
4.20. TRANSPORTATORUL este obligat sa opreasca imediat lucrul, sa evacueze personalului din zona periculoasa si sa anunte 
de indata reprezentantul BENEFICIARULUI/clientilor BENEFICIARULUI, la constatarea existentei unui loc de munca cu 
pericol grav si iminent de accidentare.  
4.21. TRANSPORTATORUL este obligat sa elimine in cel mai scurt timp posibil neconformitatile constatate si semnalate de 
BENEFICIAR/clientii BENEFICIARULUI in domeniile securitatii si sanatatii in munca, respectiv al situatiilor de urgenta.  
4.22. Accidentele de munca suferite de lucratorii TRANSPORTATORULUI vor fi comunicate, cercetate si inregistrate de 
TRANSPORTATOR, in conditiile legii.  
4.23. TRANSPORTATORUL va raspunde unilateral in faţa legii in cazul in care este accidentata o terta persoana (cu referire la 
clienti/public) datorita activitatilor desfasurate de personalul sau, in baza contractului-comanda de transport. 
  
ART.5. ASPECTE FINALE 
5.1. Prezenta anexa la contractul-comanda de transport substituie actele normative ce legifereaza masurile de prevenire si 
protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca si situatii de urgenta.  
5.2. Prezenta anexa la contractul-comanda de transport pentru securitatea si sănătatea muncii, situații de urgență și protecția 
mediului este o parte integranta din fiecare contract-comanda de transport si prin acceptarea  contractului-comanda  de transport 
TRANSPORTATORUL declara ca este constient si accepta obligatiile si responsabilitatea acestuia prevazute mai sus. 


