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1. Scop 

Acest document stabileşte aspectele şi criteriile de evaluare periodică a companiilor 
colaboratoare, prin aceasta permiţând o evaluare obiectivă şi uniformă a acestor companii 
cu privire la sănătate şi siguranţă. S-a încercat astfel să se definească mecanismele care 
permit măsurarea, controlul şi gestionarea îmbunătăţirii continue ale performanţei 
companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa. Mecanismele respective trebuie 
înţelese în contextul menţionat în continuare şi în situaţia concretă legată de alte aspecte 
care nu sunt adecvate, cum ar fi penalizarea acţiunilor sau comparaţii între contractele de 
altă natură. 

2. Sferă de aplicare 

Se aplică tuturor companiilor sau entităţilor în care Gas Natural Fenosa deţine acţiuni 
majoritare şi acelor companii sau entităţi în care Gas Natural Fenosa are responsabilitate 
operaţională şi/sau administrativă. 

Performanţa privind sănătatea şi siguranţa va fi cel puţin evaluată la companiile 
colaboratoare care sunt clasificate în familii de achiziţii ca având un risc critic privind 
sănătatea şi siguranţa (activităţi legate de construcţii, explorări, întreţinere, derularea 
lucrărilor şi serviciilor precum şi telecomunicaţii). 

3. Documente de referinţă 

NG.00002.GN Manualul sistemului de management integrat. 

NG.00004.GN Regulamentul general privind externalizarea. 

NG.00008.GN Regulamentul general privind calitatea furnizorilor. 

PG.00013.GN Achiziţionarea. 

PG.00039.GN Managementul calităţii furnizorului.  

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02 Inspecție documentată. 

NT.00035.GN-SP-ESS Notificarea şi investigarea accidentului şi incidentului. 

NT.00045.GN-SP-ESS Sistemul de penalităţi aplicabil companiilor contractante. 

4. Definiţii 

Evaluator al performanţei privind sănătatea şi siguranţa în contracte: o persoană 
desemnată de fiecare firmă şi/sau ţară care este responsabilă cu evaluarea performanţei 
companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa în domeniul de activitate al 
respectivei firme şi cu trimiterea rezultatelor acelei evaluări către unităţile companiei de 
achiziţii şi de calitate a furnizorului. De asemenea, evaluatorul este responsabil cu 
coordonarea acţiunilor întreprinse. 
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Unitatea responsabilă: unitatea organizaţională a fiecărei firme şi/sau ţări care gestionează 
direct activităţile executate de companiile colaboratoare bazate pe un contract între 
companie şi companiile contractante. 

5. Responsabilităţi 

Toate diviziile de administrare ale Gas Natural Fenosa trebuie să se asigure că principiile 
generale ale acestei reglementări sunt aplicate şi este obligaţia lor să verifice implementarea 
acestora.  

Funcţiile şi responsabilităţile derivate din această reglementare sunt detaliate în cele ce 
urmează: 

Evaluatorul performanţei privind sănătatea şi siguranţa în contracte 

- Defineşte limitele aplicării acestei reglementări în ceea ce priveşte antreprenorii şi 
companiile colaboratoare, în cadrul domeniului de activitate al firmei lor. 

- Obţine sau coordonează realizarea Metricilor privind sănătatea şi siguranţa, definite în 
această reglementare, pe baza informaţiilor existente în sistemele care pot fi stabilite 
pentru acest scop şi a celor raportate de unitatea responsabilă precum şi, dacă este 
cazul, de unitatea de prevenire a riscului ocupaţional din Gas Natural Fenosa. 

- Publică un raport de evaluare a performanţei privind sănătatea şi siguranţa pentru 
companiile colaboratoare în cadrul limitelor definite de firmele lor, conform frecvenţei 
stabilite. 

- Defineşte şi urmăreşte planurile de îmbunătăţire necesare companiilor colaboratoare 
pentru care asemenea planuri pot fi definite, în conformitate cu dispoziţiile prezentate în 
secţiunea 6. 

- Coordonează, împreună cu unităţile Achiziţii şi calitate furnizori ale companiei, aplicarea 
rezultatelor evaluărilor performanţei ale companiilor colaboratoare privind sănătatea şi 
siguranţa în procesele globale de evaluare ale furnizorilor şi în cele de ofertare şi 
reînnoirea contractelor. 

Unitatea responsabilă 

- Colaborează cu evaluatorul performanţei privind sănătatea şi siguranţa în contracte 
pentru obţinerea Metricilor privind sănătatea şi siguranţa definite în această 
reglementare, în special la examinarea lucrărilor finalizate. 

- Colaborează la definirea şi urmărirea planurilor de îmbunătăţire necesare ale 
companiilor colaboratoare.  

Unitatea de calitate a furnizorului din cadrul companiei 

- Încorporează rezultatele evaluărilor performanţei companiilor colaboratoare privind 
sănătatea şi siguranţa în cadrul procesului global de evaluare a furnizorului şi 
garantează păstrarea integrată a rezultatelor evaluării performanţei furnizorului. 
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- Colaborează cu evaluatorul performanţei privind sănătatea şi siguranţa în contractele 
de coordonare a acţiunilor care trebuie întreprinse pe baza rezultatelor de performanţă. 

Unitatea de achiziţii a companiei 

- Încorporează rezultatele evaluărilor performanţei companiilor colaboratoare privind 
sănătatea şi siguranţa în procesul de ofertare sau reînnoire a contractelor. 

6. Dezvoltare 

6.1. Evaluare periodică a performanţei companiilor colaboratoare privind sănătatea şi 
siguranţa 

Evaluarea privind siguranţa va fi efectuată pentru fiecare furnizor clasificat în familii de 
achiziţii ale celor care au un risc critic, pentru fiecare contract, comandă sau grup de 
contracte care, în opinia evaluatorului performanţei privind sănătatea şi securitatea în 
contracte, este considerată cea mai potrivită pentru firma lor. 

Această evaluare va fi efectuată anual (într-o perioadă de douăsprezece luni) în primul 
trimestru şi ocazional, când au avut loc un accident grav, foarte grav sau fatal, ori în 
orice alte circumstanţe în care se consideră oportună. 

Evaluatorul performanţei privind sănătatea şi siguranţa în contracte va efectua 
evaluarea companiilor colaboratoare privind siguranţa în domeniul lor de activitate pe 
baza informaţiilor şi a metricilor de siguranţă care trebuie să fie furnizate de companiile 
colaboratoare, de Unităţile responsabile şi, dacă este cazul, de unitatea Prevenirea 
riscului ocupaţional din Gas Natural Fenosa. 

Evaluarea performanţei privind siguranţa va fi efectuată prin completarea formularului 
NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 „Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare 
privind sănătatea şi siguranţa”, care va fi trimis de evaluatorul privind sănătatea şi 
siguranţa în contracte către unităţile Achiziţii şi calitatea furnizorilor. 

Această evaluare privind sănătatea va fi încorporată în procesul de evaluare global al 
companiei colaboratoare, centralizată la Achiziţii şi calitatea furnizorilor, astfel încât 
pentru fiecare furnizor evaluat să existe disponibilă o evaluare a performanţei privind 
sănătatea. 

6.2. Metrici de sănătate şi siguranţă 

Indexurile de sănătate şi siguranţă din evaluarea performanţei companiilor 
colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa sunt următorii: 

IV1. Indicator de accident. Va fi calculat ţinând cont de accidentele ocupaţionale 
care au survenit la compania colaboratoare. 

IV2. Indicator de incident. Va fi calculat ţinând cont de incidentele în legătură cu 
sănătatea şi siguranţa raportate de compania colaboratoare. 
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IV3. Indicator de inspecţii documentate. Va fi calculat ţinând cont de rezultatele 
inspecţiilor documentate ale companiei colaboratoare. 

IV4. Indicator de documentare privind securitatea şi sănătatea în muncă. Va 
fi calculat ţinând cont de documentările în legătură cu sănătatea şi siguranţa 
trimise de o companie colaboratoare. 

IV5. Indicator de implementare privind sănătatea şi siguranţa la lucrări. Se va 
calcula luând în considerare implicarea și angajamentul societăţii colaboratoare 
faţă de proiectul pentru securitate și sănătate al GNF. 

IV6. Indicator de încălcări şi amenzi. Va fi calculat ţinând cont de infracţiunile şi 
amenzile date companiei colaboratoare pentru probleme de sănătate şi siguranţă. 

Când punctajele de la fiecare din consideraţiile menţionate mai sus sunt disponibile, ele 
vor fi însumate pentru a da punctajul global al companiei colaboratoare.  

Evaluarea totală a acestor indexuri va fi făcută pe baza a cel mult 100 de puncte, iar 
companiile colaboratoare trebuie să obţină un punctaj global de minimum 70 de 
puncte. 

Dacă o companie colaboratoare nu atinge punctajul minim, aceasta trebuie să 
implementeze imediat un plan de îmbunătăţire care trebuie aprobat de firmă şi a cărui 
eficienţă va fi examinată de evaluatorul performanţei privind sănătatea şi siguranţa în 
contracte la sfârşitul a trei luni. Această examinare va fi efectuată prin completarea 
formularului NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01, „Evaluarea performanţei companiilor 
colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa”. Evaluarea va conţine perioada scursă 
între implementare şi concluzia planului de îmbunătăţire executat de compania 
colaboratoare. 

Dacă o companie colaboratoare nu îşi îmbunătăţeşte rezultatele pentru Sănătate şi 
siguranţă după acel plan, firma va notifica divizia Achiziţii şi calitate furnizori pentru ca 
să fie aplicate mecanismele stabilite în procedurile şi reglementările generale pentru 
acest scop (NG.0004.GN, NG.0008.GN, PG.00013.GN, PG.00039.GN) şi/sau 
mecanismele aplicabile indicate în standardele tehnice privind sănătatea şi siguranţa. 

La sfârşitul fiecărui an, fiecare divizie de administrare poate recunoaşte compania 
colaboratoare cu cea mai bună performanţă privind sănătatea şi siguranţa în cadrul 
firmei. 

6.2.1. Indicator de accident, IV1 

Accidentele derivate din condiţiile sau acţiunile nesigure a companiei 
colaboratoare vor fi penalizate în clasificare cu un punctaj maxim de 30 de puncte. 

Categorisirea accidentelor companiilor colaboratoare va respecta criteriul 
prezentat în NT.00035.GN-SP-ESS, „Comunicarea şi investigarea accidentelor şi 
incidentelor”. 

Calcularea indexului de accident, IV1, este inclusă în Anexa 02. 
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6.2.2. Indicator de incidente, IV2 

Incidentele comunicate de o companie colaboratoare vor contribui pozitiv la 
clasificarea cu cel mult 5 puncte, compensând astfel punctele pierdute în 
secţiunea IV1, dat fiind faptul că aceasta este o dovadă a dorinţei de îmbunătăţire 
în planificarea preventivă a activităţii firmei. Dacă punctajul indexului IV1 a fost 30, 
indexul IV2 nu va fi luat în considerare la evaluare. 

Pentru a considera evaluările pozitive ale unui incident, evaluatorul performanţei 
privind sănătatea şi siguranţa în contracte trebuie să indice, împreună cu 
notificarea acesteia, lecţia învăţată şi/sau acţiunile preventive implementate. 

Categorisirea incidentelor companiilor colaboratoare va respecta criteriul prezentat 
în NT.00035.GN-SP-ESS, „Comunicarea şi investigarea accidentelor şi 
incidentelor”. 

Calcularea indexului de incident, IV2, este inclusă în Anexa 02. 

6.2.3. Indicator de inspecţii documentate, IV3 

Rezultatele inspecţiilor documentate vor fi penalizate în clasificare cu un punctaj 
maxim de 20 de puncte. 

Inspecţiile documentate vor fi efectuate în conformitate cu NT.00034.GN-SP.ESS-
PT.02. „Inspecţie documentată”. 

Calcularea indexului de inspecţii documentate, IV3, este inclusă în Anexa 02. 

6.2.4. Indicator de documentare privind sănătatea şi siguranţa ocupaţională 
furnizat, IV4 

Deficienţele în furnizarea documentaţiei privind sănătatea şi siguranţa 
ocupaţională vor fi penalizate în clasificare cu un punctaj de maxim 15 puncte.  

Prin intermediul instrumentului de administrare a documentelor, va fi evaluat 
angajamentul companiei colaboratoare de a furniza şi actualiza documentaţia 
despre prevenirea riscurilor ocupaţionale, atât cele solicitate anterior, cât şi cele 
din timpul executării lucrărilor. 

O întârziere în furnizarea documentaţiei privind sănătatea şi siguranţa 
ocupaţională solicitate ar putea implica întârzieri la începerea lucrărilor, de care 
evaluatorul performanţei privind sănătatea şi siguranţa în contracte va ţine cont. 

Calcularea indexului de documentare privind sănătatea şi siguranţa ocupaţională, 
IV4, este inclusă în Anexa 02. 

6.2.5. Indicator de implementare privind sănătatea şi siguranţa la lucrări, IV5 

Evaluarea implicării societăţii colaboratoare faţă de proiectul pentru securitate și 
sănătate al GNF va contribui în clasificare cu un punctaj maxim de 15 puncte. 
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Evaluatorul îndeplinirii normelor de securitate și sănătate în contractele încheiate 
de afacere va solicita Unității Responsabile pentru activitatea desfășurată de 
societatea colaboratoare, evaluarea față de angajamentul vizibil pentru securitate 
și sănătate în cadrul lucrărilor executate de către contractant în conformitate cu 
indicațiile capitolului referitor la implementarea securității și sănătății în lucrări 
(anexa 02).  

Calcularea indexului de implementare privind sănătatea şi siguranţa la lucrări, IV5, 
este inclusă în Anexa 02. 

6.2.6. Indicator de încălcări şi amenzi, IV6 

Încălcările şi amenzile vor fi penalizate în clasificare cu un punctaj maxim de 20 de 
puncte. 

Categorisirea abaterilor care pot conduce la amenzi date companiilor 
colaboratoare va respecta criteriul prezentat în NT.00045.GN-SP-ESS „Scheme 
de penalizare aplicabile companiilor colaboratoare”. 

Calcularea indexului de încălcări şi amenzi, IV6, este inclusă în Anexa 02. 

7. Înregistrări şi date. Formulare aplicabile 

NT.00047.GN-SP.ESS-FO.01 Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind 
sănătatea şi siguranţa  
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Anexa 02: Program pentru evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind 
sănătatea şi siguranţa 

Un proces de evaluare va fi efectuat pentru fiecare companie contractantă, cu un punctaj 
ţintă maxim de 100 de puncte, astfel încât punctele vor fi acordate în conformitate cu 
criteriile indicate în continuare. 

În eventualitatea în care oricare aspect al acestei evaluări poate fi evaluat datorită tipului de 
activitate al companiei colaboratoare, punctele vor fi acordate proporţional cu aspectele 
rămase. 

1) Consideraţii despre accidente, IV1 

PUNCTAJ INIŢIAL 30 puncte 

Pentru fiecare accident rezultat din condiţii sau acţiuni nesigure ale companiei 
colaboratoare, punctele vor fi deduse conform următorului tabel. 

 

accident fără concediu medical -3 puncte 

accident cu concediu medical -10 puncte 

accident cu consecinţe grave sau fatale -30 puncte 

2) Consideraţii despre incidente, IV2 

Numărul de incidente raportate de companie va îmbunătăţi punctajul obţinut cu până la 
cel mult 5 puncte. 

Fiecare incident raportat va compensa cu 1 punct, acele puncte deduse în secţiunea 
precedentă la Consideraţii despre accidente, IV1, astfel încât suma dintre IV1 şi IV2 nu 
poate depăşi 30. 

Dacă indexul IV1 a fost 30, indexul IV2 nu va fi luat în considerare la evaluare. 

3) Consideraţii despre inspecţiile documentate, IV3 

PUNCTAJ INIŢIAL 20 puncte 

În funcţie de rezultatele obţinute în inspecţiile documentate, punctele vor fi deduse 
conform următorului tabel: 

 

Rată < 0,25 0,25 ≤ Rata < 0,5 0,5 ≤ Rata < 0,75 0,75 ≤ Rata < 1 Rata = 1 

IV3 0 puncte -5 puncte -10 puncte -15 puncte -20 puncte 

Rata = (nr. de inspecţii cu abateri)/(nr. de inspecţii efectuate) 
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4) Consideraţii despre documentarea privind sănătatea şi siguranţa ocupaţională, IV4 

PUNCTAJ INIŢIAL 15 puncte 

Procentajul de documente trimise incorect raportat la documentaţia totală necesară. În 
eventualitatea în care există controale periodice a gradului de conformitate cu 
documentaţia privind sănătatea şi siguranţa ocupaţională, calculul va fi făcut pe baza 
mediei controalelor respective. În caz contrar, calculul va fi făcut conform cu 
documentaţia disponibilă la momentul evaluării. 

 

% % ≤ 5 5 < % ≤ 10 % > 10 

IV4 0 puncte -5 puncte -10 puncte 

% = (nr. de documente trimise corect)/(nr. total de documente luate în considerare) 

5) Consideraţii despre implementarea privind sănătatea şi siguranţa la lucrări, IV5 

PUNCTAJ INIŢIAL 15 puncte 

Evaluarea implicării și a angajamentului vizibil al societății colaboratoare față de proiectul 
pentru securitate și sănătate al GNF pe durata executării lucrărilor, se va efectua de 
către unitatea responsabilă, având în vedere următoarele criterii: 

 

 
Aspecte 

 

Angajamentul vizibil al nivelului intermediar de conducere al societății 
colaboratoare față de proiectul pentru securitate și sănătate 

 
Diligența în soluționarea deficiențelor identificate în lucrările lor. 

 
Dezvoltarea inițiativelor proprii de îmbunătățire a securității în lucrările GNF 

 

Colaborarea societății colaboratoare cu personalul GNF în cadrul OPS-urilor și 
activitățile de supraveghere 

 

Participarea activă a societății colaboratoare pe teme de securitate și sănătate pe 
durata ședințelor de coordonare  

 

După analizarea acestor aspecte se vor atribui punctele corespunzătoare luând drept 
referință următorul tabel: 

Tip de Angajament Puncte 

Angajament EXCELENT 15 puncte 

Angajament BUN 10 puncte 

Angajament OBIȘNUIT 5 puncte 

Angajament SCĂZUT 0 puncte 



 

Standard de sănătate şi siguranţă: Evaluarea performanţei 
companiilor colaboratoare privind sănătatea şi siguranţa 
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6) Consideraţii despre încălcări şi amenzi, IV6 

PUNCTAJ INIŢIAL 20 puncte 

Punctele vor fi deduse pentru fiecare abatere conform următorului tabel  

Abatere minoră -3 puncte 

Abatere gravă -10 puncte 

Abatere foarte gravă -20 puncte 

 
 



Afacere:

Companie 

colaboratoare:

Contract/ 

comandă de 

evaluat:

Punctaj minim Punctaj maxim Nr. de accidente Subtotal

1.1 Punctaj iniţial Nu se aplică 30

1.2
Fără concediu 

medical

1.3

Minor, cu 

concediu 

medical

1.4

Grav cu 

concediu 

medical sau fatal

Punctaj minim Punctaj maxim
Nr. de incidente 

notificate
Subtotal

0 5 2.1
Incidente + Lecţii

+ Acţiuni*

Punctaj minim Punctaj maxim Subtotal

3.1 20

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Punctaj minim Punctaj maxim Subtotal

4.1 15

4.2

4.3

4.4

4.5

Punctaj minim Punctaj maxim Subtotal

5.1

5.2

5.3

5.4

PUNCTAJ ŢINTĂ 100 Puncte

Pregătit de:

Dată evaluare:

Perioadă de evaluare:

Consideraţii 

despre 

accidente, IV1 

Clasificarea accidentelor
Penalizare pentru fiecare 

accident

0 30

Nu se aplică

-3

-10

-30

-15

Punctaj total, IV1 (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

Consideraţii 

despre 

incidente, IV2 

Criteriu
Punctaj pentru fiecare incident 

notificat

1

-15

Punctaj total, IV2 (2.1) 

Consideraţii 

despre 

inspecţiile 

documentate, 

IV3 

IDS cu abateri/IDS efectuate Penalitate

0 20

Punctaj iniţial Nu se aplică

Rata < 0,25 0

0,25 ≤ Rata < 0,5 -5

0,5 ≤ Rata < 0,75 -10

0,75 ≤ Rata < 1

3

Rata = 1 -20

Punctaj total, IV3 (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6)

Consideraţii 

despre 

documentarea 

privind 

sănătatea şi 

siguranţa 

ocupaţională, 

IV4 

% din documentaţie furnizată incorect

Penalitate pentru % din 

documentaţia care nu a fost 

trimisă

0 15

Punctaj iniţial Nu se aplică

% ≤ 5 0

10 < % ≤15 -10

% > 15

N
T

.0
0

0
4

7
.G

N
-S

P
.E

S
S

-F
O

.0
1

 R
e

v
. 

1

Evaluarea performanţei companiilor colaboratoare privind securitatea în muncă

Punctaj total, IV4 (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

Consideraţii 

despre 

implementarea 

privind 

sănătatea şi 

siguranţa la 

lucrări, IV5 

Aspecte

5 < % ≤10 -5

Punctaj maxim

0 15

Angajamentul vizibil al nivelului 

intermediar de conducere al 

societății colaboratoare față de 

proiectul pentru securitate și 

sănătate

3

Diligența în soluționarea 

deficiențelor identificate în lucrările 

lor.

Dezvoltarea inițiativelor proprii de 

îmbunătățire a securității în 

lucrările GNF

3

Colaborarea societății 

colaboratoare cu personalul GNF 

în cadrul OPS-urilor și activitățile 

de supraveghere

3



5.5

Punctaj minim Punctaj maxim Nr. Subtotal

6.1 Punctaj iniţial Nu se aplică 20

6.2 Minoră

6.3 Gravă

6.4 Foarte gravă

N
T

.0
0

0
4

7
.G

N
-S

P
.E

S
S

-F
O

.0
1

 R
e

v
. 

1

Punctaj total, IV5 (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5)

Consideraţii 

despre 

încălcări şi 

amenzi, IV6 

Clasificarea încălcărilor şi 

amenzilor

Penalitate pentru fiecare 

încălcare/amendă

0 20

Nu se aplică

-3

-10

-20

3

Consideraţii 

despre 

implementarea 

privind 

sănătatea şi 

siguranţa la 

lucrări, IV5 

Punctaj total, IV6 (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)

PUNCTAJ TOTAL

 * Fiecare incident raportat, împreună cu lecţia învăţată şi acţiunile preventive implementate, va compensa cu 1 punct acele puncte care vor fi deduse în 

secţiunea precedentă, Consideraţii despre accidente, IV1. Dacă punctajul indexului IV1 a fost 30, indexul IV2 nu va fi luat în considerare la evaluare.

0 15

Participarea activă a societății 

colaboratoare pe teme de 

securitate și sănătate pe durata 

ședințelor de coordonare


