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Următorul text este o traducere a documentului original "Estándar de Seguridad y Salud: 
Orientación e información a Empresas Colaboradoras” (NT.00051.GN-SP.ESS) 
versiunea 1, pentru a facilita înţelegerea conţinutului acesteia de către toţi angajaţii Gas 
Natural Fenosa. În cazul existenţei unor discrepanţe de interpretare care decurg din 
traducere, conţinutul versiunii originale şi actual valabile în limba spaniolă va avea 
întâietate în toate scopurile relevante. 
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1. Obiectiv 

Prezentul Standard pentru Securitate şi Sănătate are drept obiectiv să stabilească acțiunile 
în vederea transmiterii Angajamentului față de Securitate și Sănătate asumat de Gas Natural 
Fenosa către Societățile Colaboratoare. 

2. Sfera de aplicare 

Se aplică tuturor companiilor în care Gas Natural Fenosa este acționar majoritar și în acele 
companii în care deține răspunderea operării și a managementului. 

Acțiunile descrise prin prezentul document vor fi realizate, cel puțin, pentru acele Societăți 
Colaboratoare, denumite în continuare SC, care sunt clasificate în grupul societăților de 
achiziții cu nivel critic al riscului în domeniul securității și sănătății. 

3. Documente de Referința 

NG.00002.GN: Manualul sistemului de management integrat pentru calitate, mediu, 
securitatea muncii şi sănătate 

NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03: Standardul pentru Securitate şi Sănătate: Control Prealabil, 
Inspecții Documentate și Ședințe de Coordonare cu SC 

4. Definiții 

 Dinamizator: persoană din cadrul Gas Natural Fenosa, denumită în continuare 
compania, și desemnată de către unitatea de afaceri corespunzătoare pentru a preda 
sesiunile informative ale Atelierului pentru Personalul de Conducere.  

 Atelier pentru Personalul de Conducere: sesiune informativă predată de către 
Dinamizatori persoanelor din cadrul SC cu personal în subordine și care are drept scop 
transmiterea obiectivelor și conceptelor proiectului Angajament față de Securitatea și 
Sănătate (CSS) al Gas Natural Fenosa. 

 Atelier de Sensibilizare: sesiune formativă predată de către SC și care are drept scop 
fixarea CSS la nivelul personalului din cadrul SC. 

5. Responsabilități 

Se identifică în fiecare dintre secțiunile ce compun prezentul regulament tehnic. 

6. Dezvoltare 

Orientarea și informarea SC se fundamentează pe două linii de acțiune: 

• Atelier pentru Personalul de Conducere în domeniul Securității şi Sănătății. 

• Atelier de Sensibilizare în domeniul Securității şi Sănătății 
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6.1. Atelier pentru Personalul de Conducere în domeniul Securității şi Sănătății 

Obiectivele fundamentale sunt două: 

 Transmiterea conceptelor fundamentale ale Angajamentului față de Securitate și 
Sănătate al Gas Natural Fenosa, așezând bazele pe care SC le vor adopta în 
activitatea și managementul lor de zi cu zi. 

 Elaborarea de către SC a propriului lor plan de acțiune în vederea transmiterii 
principiilor fundamentale ale Angajamentului față de Securitate și Sănătate, către 
angajații și societățile lor colaboratoare. 

Publicul țintă al acestui Atelier va fi personalul SC care are personal în subordine. 

Responsabilii cu transmiterea informației către SC vor fi Dinamizatorii numiți de către 
fiecare dintre afacerile/țările în care își desfășoară activitatea compania. Sesiunile de 
informare vor fi înglobate în Ședințele de Coordonare în conformitate cu NT.00034.GN-
AP.ESS-PT.03. Pentru ca transmiterea să fie uniformă la nivelul tuturor 
afacerilor/țărilor, Dinamizatorii vor fi formați prin intermediul Universității Corporative 
(UC). 

După primirea de către SC a informațiilor prin intermediul Dinamizatorilor, acestea vor fi 
răspunzătoare pentru transmiterea principiilor fundamentale ale CSS la nivelul 
societăților lor. 

Informațiile puse la dispoziția SC vor fi disponibile în cadrul Universității Extinse (UE). 

SC în baza solicitărilor prezentate la UE, le vor putea descărca de câte ori vor 
considera că este necesar, fără a fi necesar să achite nicio taxă către Gas Natural 
Fenosa. 

Întocmirea inițială a documentației va intra în atribuțiile Rețelei pentru Societățile 
Colaboratoare. 

Sectoarele de afaceri/țările vor avea atribuția întocmiri unui plan anual pentru 
implementarea Atelierului, precum și identificarea necesității predării unor sesiuni 
informative acelor SC-uri recent incorporate sau acelora deja existente dacă acest lucru 
devine oportun. 

Pentru fiecare dintre sesiuni și în procesul verbal al ședinței de coordonare 
(NT.00034.GN-SP.ESS-PT-03) va fi inclusă informația descrisă în secțiunea 7.. 

6.2. Atelier de Sensibilizare în domeniul Securității şi Sănătății. 

Obiectivele fundamentale sunt două: 

 Motivarea tuturor angajaților SC-urilor, fără personal în subordine, pentru a face 
parte activă din proiectul CSS al companiei. 

 Dezvoltarea capacității lucrătorilor pentru prevenirea incidentelor și pentru lucrul în 
echipă prin comunicarea anumitor abilități precum, 

o Recunoașterea, corectarea și prevenirea situațiilor nesigure. 
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o Recunoașterea actelor nesigure. 

o Împiedicare rănirilor cauzate de acțiunile în condiții lipsite de siguranță. 

o Împiedicarea colegilor de muncă să acționeze în condiții lipsite de siguranță. 

Compania va avea o obligație contractuală cu privire la aceste sesiuni formative, fiind 
responsabilă pentru predarea acestora către SC-uri, compania urmând ca la finalizarea 
sesiunilor să înmâneze certificate personale (modelul formularului NT.00051.GN-
SP.ESS-FO.01) părților interesate și va înregistra eliberarea certificatelor pe platforma 
CONTROLAR1. 

SC-urile vor putea preda Atelierul de Sensibilizare utilizând propria documentație sau 
prin intermediul modulului de atelier pregătit de Gas Natural Fenosa și pus la dispoziția 
SC-urilor prin intermediul UE la solicitarea prealabilă a societății. 

De asemenea, formatorii din cadrul SC-urilor pot fi angajați ai SC-urilor sau pot fi 
formatori externi contractați2, fiind comunicați de către UE companiei dacă va fi necesar 
și o solicită prin intermediul procedurii curente a UE. 

7. Înregistrarea datelor 

Înregistrarea Atelierului pentru Personalul de Conducere în materie de Securitate și 
Sănătate se va face prin procesul verbal al ședinței de coordonare (NT.00034.GN-SP.ESS-
PT.03) specificând în acesta următoarele: 

 DATA, ziua în care a avut loc sesiunea.  

 DINAMIZATOR, prenumele și numele persoanei care predă sesiunea.  

 UNITATEA/UNITĂȚILE PARTICIPANTE, unitatea sau unitățile organizatorice ale 
companiei pentru care se realizează sesiunea (se poate întâmpla ca Dinamizatorul să 
nu aparțină unității și, în plus, ca același Dinamizator să predea sesiuni pentru diferite 
unități organizatorice ale unei direcții de afaceri/țări) 

 SC, denumirea societăților contractante care participă la Atelier. 

 NUMĂR DE PARTICIPANȚI, numărul persoanelor care participă din partea SC-urilor. 

 NIVEL DE PARTICIPARE, se indică dacă atitudinea participanților a fost “Foarte 
Participativă”, “Participativă” sau “Puțin participativă”. 

 NIVEL DE CUNOAȘTERE al proiectului CSS al companiei (se va indica dacă 
participanții în ansamblu, înainte de începerea sesiunii, cunoșteau "Mult", "Puțin" sau 
"Deloc" proiectul). 

 ASPECTE POZITIVE ALE SESIUNII, comentarii despre aspecte pozitive ale sesiunii. 

 ASPECTE NEGATIVE ALE SESIUNII, comentarii despre aspecte negative ale sesiunii. 

                                            
 
1
 În acele țări în care este implementată, în restul țărilor sectorul de afaceri va stabili procesul de informare. 

2
 Acești formatori contractați nu vor putea fi angajați ai Gas Natural Fenosa. 
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 ÎNTREBĂRI puse de participanți despre proiectul CSS al companiei. 

 OBSERVAȚII. 

NT.00051.GN-SP.ESS-FO.01 Certificat de Participare la Atelierul de Sensibilizare pentru 
Securitate și Sănătate  

 



[Scrieți text] 

NT.00051.GN-SP.ESS-FO.01 Ed.2 

SPAȚIU REZEVAT PENTRU SIGLA 

SOCIETĂȚII COLABORATOARE 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA ATELIERUL DE 

SENSIBILIZARE PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE 

Domnul/Doamna Prenumele și Numele (nr. identificare) 

responsabilului Societății Colaboratoare certifică: 

Unu: Domnul/Doamna Prenumele și Numele (nr. 

identificare) lucrătorului, data in ziua / luna / anul a participat 

la Atelierul de Sensibilizare pentru Securitate și Sănătate 

participarea sa fiind corespunzătoare. 

Doi: Domnul/Doamna Prenumele și Numele (nr. 

identificare) monitorului care susține Atelierul, din cadrul 

societății1 Denumirea societății, a predat Atelierul de 

Sensibilizare pentru Securitate și Sănătate cu o durată de 

Indicați numărul de ore al sesiunii  ore în care au fost 

incluse temele menționate la subsolul prezentului certificat. 

   

Semnătură responsabil 

Soc.Colaboratoare 

Semnătură Monitor Semnătură Lucrător 

 

Subsolul menționat: 

Tema 1 Ce sunt incidentele și accidentele 

Tema 2 Comportamente reactive și proactive 

Tema 3 Cum să prevenim incidentele 

Tema 4 Cinci principii de bază ale Angajamentului pentru Securitate 
și Sănătate al Gas Natural Fenosa 

Tema 5 Rolul conducerii în domeniul Securității și Sănătății  

                                                
1
 Va fi necesar doar în cazul în care monitorul nu este din aceeași societate 
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