ANEXA 5

CERINTE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA, SITUATII DE URGENTA,
PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR
Art. 1. EXPOZANTUL are urmatoarele obligatii principale privind problematica de Securitate si sanatate in munca:

 Sa numeasca prin decizie persoana responsabila privind problematica de securitate si sanatate in munca si sa
comunice numele persoanei ORGANIZATORULUI
 Sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in functie de specificul si natura
lucrarilor de executat.
 Sa asigure informarea angajatilor proprii asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala specifice
perimetrului de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si protectie ce trebuie luate si respectate, pentru evitarea
producerii unor accidente de munca, a unor incendii sau poluari a mediului.
 Sa asigure toate conditiile de munca pentru evitarea accidentelor si imbolnavirilor profesionale, sa acorde
mijloace individuale si colective de protectie si, in functie de factorii de risc identificati, sa asigure examinarea medicala la
angajare si periodica pentru personalul propriu.
 Sa verifice zilnic, la fata locului, prin persoane desemnate, modul cum sunt asigurate masurile de securitate si
sanatatea muncii, situatii de urgenta si protectia mediului, cunoscand faptul ca este direct raspunzator de producerea unor
evenimente de natura celor care fac obiectul prezentului contract.
 Sa efectueze instruirea periodica pe probleme de securitate si sanatate in munca, PSI-SU si protectia mediului a
personalului propriu.
 Orice eveniment (accident de munca) in care este implicat personalul EXPOZANTULUI va fi comunicat imediat de
catre acesta ORGANIZATORULUI.
 Accidentele de munca suferite de personalul EXPOZANTULUI, pe teritoriul CENTRULUI EXPOZITIONAL,
datorate neasigurarii si nerespectarii de catre acestia a normelor de securitate si sanatate in munca si PSI-SU, precum si a
prevederilor prezentului contract, se inregistreaza de catre EXPOZANT.
 Accidentele de munca suferite de personalul EXPOZANTULUI in instalatiile si/sau locurile de munca apartinand
CENTRULUI EXPOZITIONAL, ca urmare a patrunderii in acestea fara atributii de serviciu, se inregistreaza de catre
EXPOZANT.
 Accidentele produse asupra personalului CENTRULUI EXPOZITIONAL sau ale ORGANIZATORULUI,
datorita neluarii masurilor tehnico-organizatorice si igienico-sanitare de catre personalul EXPOZANTULUI se inregistreaza
si se raporteaza ca accident de munca al EXPOZANTULUI.
 Accidentele produse asupra personalului EXPOZANTULUI din cauza nerespectarii cerintelor de securitate si
sanatate in munca de catre lucratorii CENTRULUI EXPOZITIONAL, se vor inregistra de catre CENTRUL
EXPOZITIONAL.
 In cazul producerii unor evenimente (accidente umane, tehnice, incendii, explozii, etc) partile au obligatia sa
anunte organele abilitate prin lege, precum: Inspectoratul Teritorial de Munca, Brigada de pompieri, Procuratura, Politia etc.
si sa ia masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului, cu exceptia cazurilor
cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata muncitorilor sau a altor persoane.
 In cazul producerii unor evenimente se intervine in comun pentru acordarea primului ajutor si expedierea victimei
la spital pentru interventie.
 In cazul producerii unui inceput de incendiu se va interveni prompt cu mijloacele de prima interventie din dotare,
evacuarea persoanelor, a bunurilor, inclusiv acordarea primului ajutor, dupa caz.
 In cazul unor situatii neprevazute in prezentul contract, inregistrarea accidentului se va stabili de catre
Inspectoratul Teritorial de Munca.
Art. 2. EXPOZANTUL are urmatoarele obligatii principale privind problematica de Situatii de urgenta:

 Sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de ORGANIZATOR si
CENTRU EXPOZITIONAL, publicate pe site-urile celor 2 societati mentionate.
 Sa asigure personal calificat si instruit, in conformitate cu legislatia in vigoare, in functie de specificul si natura
lucrarilor de executat.
 Sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum si celor date de ORGANIZATOR si CENTRU EXPOZITIONAL, publicate pe site-urile
celor 2 societati mentionate.
 Sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor,
puse la dispozitie de ORGANIZATOR si CENTRU EXPOZITIONAL.
 Sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le
desfasoara;
 Sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al ORGANIZATORULUI si al CENTRULUI
EXPOZITIONAL, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport
utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
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Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva

incendiilor;



Sa aduca la cunostinta ORGANIZATORULUI, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de

incendiu.

 Sa comunice, imediat dupa constatare, ORGANIZATORULUI orice incalcare a normelor de aparare impotriva
incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
 Sa coopereze cu salariatii desemnati de ORGANIZATOR, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care
are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de
incendiu;
 Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea
incendiilor.
 Sa tina in permanenta caile de evacuare si interventie libere de orice obstacol.
 Sa elibereze permise de lucru cu foc deschis in conditiile legii.
 Sa respecte legislatia privind depozitarea produselor si substantelor cu risc de incendiu / explozie.
Art. 3. EXPOZANTUL are obligatia sa isi informeze expozantii/prepusii de urmatoarele masuri pentru P.S.I. in spatii
expozitionale si de depozitare:

 Fumatul este strict interzis in interiorul pavilioanelor expozitionale. Expozantii sunt rugati sa respecte cu strictete
aceasta regula;
 Se interzice blocarea cu orice fel de materiale a culoarelor si cailor de acces, atat in interior, cat si in exterior;
 Se interzice blocarea accesului la instalatiile de stingere (hidranti, stingatoare), la culoarele de circulatie, la usile
de evacuare, la spatiile tehnice si la tablourile electrice;
 Se interzice folosirea instalatiilor, utilajelor sau materialelor de P.S.I., in alte scopuri decat cele destinate;
 Etalarea exponatelor se va face astfel incat sa nu fie impiedicata circulatia persoanelor, utilajelor si instalatiilor
destinate stingerii incendiilor;
 Este strict interzisa depozitarea de materiale inflamabile (benzina, motorina, uleiuri etc.) in cadrul standurilor;
 In mod obligatoriu in cazul expunerii de autovehicule, acestea nu vor avea in rezervor decat maxim 2 litri de
combustibil. Este strict interzisa pornirea motoarelor in interiorul spatiului expozitional;
 La incheierea zilei expozitionale, se vor lua masuri pentru deconectarea instalatiilor electrice din fiecare stand;
 Expozantii au obligatia ca, in cazul observarii unui inceput de incendiu, sa anunte imediat ORGANIZATORUL;
 Expozantii au obligatia sa faciliteze cu maxima urgenta accesul personalului specializat in zona afectata de
incendiu;
 Se interzice executarea sau modificarea instalatiilor de iluminat si forta de catre persoane neautorizate sau fara
prezenta personalului specializat agreat de ORGANIZATOR;
 Se interzice executarea lucrarilor de sudura si a altor lucrari cu flacara deschisa fara autorizatia
ORGANIZATORULUI;
 Ambalajele si deseurile vor fi evacuate imediat, colectarea lor facandu-se la punctele stabilite in acest scop, potrivit
actelor normative in vigoare;
 Parcarea autovehiculelor se va efectua in spatiile special desemnate de ORGANIZATOR si CENTRU
EXPOZITIONAL
 Orice daune provocate prin incendii cad in sarcina exclusiva a celui ce le-a provocat.
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