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1. Obiectiv 

Scopul prezentei instrucțiuni pentru siguranţă şi sănătate este de a stabili procesele potrivite 
care să asigure faptul că lucrările realizate de Premier Energy Distribution (denumită în 
continuare compania sau PED), fie cu personalul propriu sau cu ajutorul antreprenorilor care 
întrunesc toate cerinţele legale referitoare la sănătate şi siguranţă, precum şi toate cerinţele 
pe care compania le-a impus din proprie iniţiativă. 

2. Domeniu de aplicare 

Sfera de aplicare acoperă toate activităţile pentru care compania utilizează personalul propriu 
sau personalul antreprenorilor, şi care ar putea pune personalul care le execută, terţii sau 
instalaţiile proprii sau pe cele ale terţilor în situaţii riscante. 

3. Referinţe 

 NM.002.DE Manualul sistemului de management integrat 

4. Definiţii 

Abatere – orice aspect detectat în cursul unei inspecţii documentate care nu întruneşte 
cerinţele instrucțiunilor generale, ale instrucțiunilor de lucru sau ale procedurilor operaţionale 
corespunzătoare. O abatere poate conduce la un „caz de neconformitate” aferent. 

Activitate – orice tip de lucrări, cum ar fi întreţinerea, operarea la faţa locului sau construirea 
de noi active, realizate de către companie, cu personal propriu sau prin intermediul 
personalului antreprenorilor. 

Control prealabil înainte de începerea lucrărilor – o verificare a condiţiilor de siguranţă 
care trebuie să fie efectuată înainte începerii lucrărilor; acest control identifică de asemenea 
aspectele unice din jurul zonei în care se desfăşoară activitatea, care ar putea avea o influenţă 
asupra măsurilor preventive necesare. 

Inspecţie documentată – activitate executată de o persoană cu o instruire corespunzătoare 
pentru a verifica şi furniza detalii privind conformitatea şi neconformitatea cu regulamentele 
de prevenire a pericolelor, în baza criteriilor stabilite în opis. În cazul în care criteriile nu sunt 
întrunite, această persoană derulează de asemenea toate acţiunile necesare în vederea 
eliminării pericolelor respective sau pentru a se asigura că acestea nu au consecinţe asupra 
persoanelor sau proprietăţii. 

Locul de muncă – un loc specific unde se derulează o anumită activitate. 

Opis – listă de elemente, acţiuni sau aspecte pe care o persoană trebuie să le verifice înainte 
de sau în timpul realizării unei activităţi, inclusiv orice spaţiu necesar sau suficient pentru 
identificarea lucrărilor, persoana care le execută şi articolele sau aspectele verificate. 
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Şedinţele de coordonare – acţiuni de transmitere a angajamentului companiei privind 
securitatea prin iniţierea unor modificări vizibile la nivelul comportamentului persoanelor, prin 
aplicarea celor cinci principii pe care se bazează proiectul, enunţate mai jos: 

 Nimic nu este mai important decât siguranţa; 

 Toate accidentele pot fi evítate; 

 Siguranţa reprezintă responsabilitatea conducerii; 

 Siguranţa reprezintă o responsabilitate individuală. 

 Toate lucrările trebuie să fie planificate şi executate luând în consideraţie Siguranţa. 

5. Responsabilităţi 

Identificate în fiecare secţiune a acestei Instrucțiuni de Securitate și Sănătate. 

6. Desfăşurare 

6.1. Descriere 

Prezenta Instrucțiune de Securitate și Sănătate este structurat pe un corp principal, trei 
părți și două documente adiționale la Partea 1, care sunt descrise în continuare: 
Managementul lucrărilor executate de contractori (NT.00034.GN-SP.ESS). 

 Partea 1 Control prealabil începerii lucrului (IL.537.DE-PT.01); 

 Anexa 1: Activitățile Integrate de întreținere a evidenței (IL.537.DE-AX.01); 

 Anexa 2: Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE (IL.537.DE-
AX.02);. 

 Partea 2 Inspecţie documentată (IL.537.DE-PT.02); 

 Partea 3 Şedinţe de coordonare (IL.537.DE-PT.03). 

7. Înregistrări şi date. Formate aplicabile 

Înregistrare 
Responsabil de 

publicare/elaborare 
Arhivă Format 

Responsabil de 

arhivare/păstrare 
Durată 

arhivare/păstrare 
Control prealabil 

începerii lucrului 

Responsabili de elaborare, 

analiză şi aprobare 

Computerizat şi/sau 

hârtie 
N/A 

Unitate/Sector 

corespunzător 
Permanent 

Inspecţie 

documentată 

privind condiţiile 

Unitatea de calitate 

corporativă 

Computerizat şi/sau 

hârtie 

 

N/A 
Unitatea de calitate 

corporativă 
Permanent 
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de siguranţă în 

timpul lucrului 

 

IL.537.DE-FO.01 Control prealabil începerii lucrului. 

IL.537.DE-FO.02 Inspecţie documentată privind condiţiile de siguranţă în timpul lucrului. 

IL.537.DE-FO.03 Controlul prealabil începerii lucrărilor. Document adițional ale Activităților       
Integrate. 

IL.537.DE-FO.04 Controlul prealabil începerii lucrărilor. Document adițional ale Activităților       
Integrate. 

8. Lista anexe 

Nu se aplică. 
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