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Preambul 

Semnatarii acestui acord înŃeleg să definească principiile fundamentale în materie de Sănătate 
şi Securitate în muncă din cadrul societăŃilor grupului GDF SUEZ.  
 
Acordul se înscrie în valorile de exigenŃă, angajament, îndrăzneală şi coeziune ale grupului, în 
proiectul său industrial precum şi în demersul de dezvoltare durabilă al acestuia. 
 
Acest acord exprimă voinŃa grupului de a-şi asuma răspunderea faŃă de diferitele părŃi 
implicate, dincolo de respectarea obligaŃiilor sale legale. 
 
Acordul este completat printr-un plan d’acțiune pe termen mediu care fixează obiective 
cifrate și acțiuni în vederea implementării prezentului acord și a Normelor Grupului. 
 
Ambi Ńia noastră 
 
« Să facem din fiecare, cadru de conducere, manager, salariat… un actor angajat în slujba 
sănătăŃii şi securităŃii sale precum şi a celorlalŃi. » 
 
Într-adevăr, activităŃile Grupului sunt esenŃiale pentru viaŃă. Pentru semnatarii prezentului 
acord, sănătatea şi securitatea reprezintă exigenŃe fundamentale.  
 
În acest sens, trebuie să răspundem cu toŃii, împreună, la trei provocări permanente.  
 
o Protejarea integrităŃii persoanelor şi bunurilor1. 
 

Ne exercităm meseriile respectând securitatea, sănătatea fizică şi mentală a persoanelor. 
Activitatea noastră nu trebuie sa provoace apariŃia unui accident sau a unei boli. 
 
Acest lucru îi priveşte pe toŃi salariaŃii noştri şi pe lucrătorii temporari, pe clienŃii, 
partenerii, prestatorii noştri, precum şi pe terŃi. 
 

o Favorizarea calităŃii vieŃii la locul de muncă 
ProtecŃia sănătăŃii necesită asigurarea celor mai bune condiŃii de muncă pentru fiecare 
salariat. 
Accentul trebuie pus în mod special pe prevenirea factorilor de risc legaŃi de: 

- agenŃii fizici, chimici si biologici 
- afecŃiunile musculo-scheletice (AMS) 
- factorii psiho-sociali2 
- riscurile de oboseală legate de anumite situaŃii de lucru, mai exact programul de 

lucru3 specific şi deplasările rutiere.  
 
o ÎmbunătăŃirea sănătăŃii şi securităŃii datorită profesionalismului tuturor 
                                                           
1 Bunuri: este vorba de patrimoniul material şi imaterial, ce poate fi distrus ori impactat în urma unui accident de 
muncă sau a unuia industrial.  
2 Riscuri psiho-sociale: Riscurile psiho-sociale în câmpul muncii acoperă o serie de fenomene ce îşi au originea 
în mediul profesional şi organizarea muncii. Riscurile psiho-sociale se referă la numeroase situaŃii: stres, hărŃuire 
morală, violenŃă, suferinŃă etc. 
3 Programul de lucru specific: lucru pe ture, lucru de noapte, în rotaŃie, intervenŃie de serviciu... 
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Sănătatea şi securitatea se află în centrul exigenŃelor de profesionalism. Profesionalismul 
necesită competenŃă, rigoare, preocupare pentru lucrul bine făcut, anticipare şi inovare. 
Acesta consolidează imaginea grupului în rândul clienŃilor şi în cadrul comunităŃii şi 
contribuie la competitivitatea noastră. Formarea tuturor joacă un rol esenŃial şi trebuie 
folosită din plin.  

Prevenirea riscurilor privind sănătatea şi securitatea permite protejarea vieŃilor omeneşti 
şi a patrimoniului material şi tehnic. Acesta din urmă trebuie menŃinut în bună stare de 
funcŃionare. Prevenirea riscurilor privind sănătatea și securitatea contribuie în mod 
semnificativ la reușita grupului în toate domeniile. 
 

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII 

Articolul 1.1.: Aria de aplicare 

Prezentul acord se aplică filialelor europene, integrate global în perimetrul de consolidare al 
GDF SUEZ şi celor în cadrul cărora Grupul exercită o influenŃă dominantă. 

În afara Europei pentru filialele integrate global în perimetrul de consolidare al GDF SUEZ şi 
cele în cadrul cărora Grupul exercită o influenŃă dominantă, acest acord va fi de asemenea 
aplicat ca decizie unilaterală. 

Pe de altă parte, administratorii societăŃilor în care GDF SUEZ nu exercită controlul 
operaŃional trebuie, de asemenea, să promoveze orientările enunŃate în acest acord. 

Articolul 1.2.: Principii 

ÎmbunătăŃirea continuă a rezultatelor noastre în materie de sănătate şi securitate în muncă şi 
de securitate industrială se bazează pe respectarea a 8 principii fundamentale. 
 
 

1. Luarea în considerare a riscurilor în fiecare proces decizional 
 

Înainte de luarea oricărei decizii (proiect, achiziŃie, investiŃie, exploatare, 
organizare importantă, încheierea unui contract cu un client …) trebuie 
identificate şi evaluate riscurile, pentru a le Ńine sub control.  

De asemenea, luarea în considerare a riscurilor trebuie să fie un criteriu 
preponderent, integrat în totalitatea proceselor derulate de Grup şi, în special, 
în procesele de achiziŃii. 

Sănătatea şi securitatea persoanelor trebuie să aibă prioritate faŃă de 
continuarea activităŃilor. 

Resursele trebuie să fie în concordanŃă cu angajamentele în materie de sănătate 
şi securitate în muncă. 

 
2. Demersul participativ în prevenirea situaŃiilor care prezintă risc 
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Prevenirea accidentelor se bazează pe constatarea că există o legătură între 
numărul de accidente, de incidente, de disfuncŃiuni şi de situaŃii periculoase. 

Identificarea situaŃiilor care prezintă un risc şi implementarea unor acŃiuni de 
prevenire şi corectare necesită o participare activă şi comună a DirecŃiunii, a 
experŃilor din domeniul sănătăŃii şi securităŃii în muncă, a salariaŃilor şi a 
reprezentanŃilor acestora din forurile anume constituite sau din organizaŃiile 
sindicale, în funcŃie de Ńară, care să ducă la scăderea durabilă a numărului de 
situaŃii şi comportamente care prezintă un risc.  

Analiza efectuată de către ansamblul acestor diferiți factori în ce privește 
accidentele, incidentele și situațiile periculoase trebuie să deschidă calea 
cercetării şi remedierii cauzelor profunde, de natură tehnică, organizatorică, 
umană şi a celor legate de mediul de lucru. 

 
3. Promovarea unui climat de încredere şi de schimb de opinii 

 
Pentru implicarea aşteptată din partea fiecăruia este nevoie să se promoveze un 
climat de încredere şi de schimb de opinii, propice participării întregului 
personal la prevenirea riscurilor şi dezvoltării unei veritabile culturi comune în 
materie de sănătate şi securitate în muncă 

MotivaŃia fiecăruia este favorizată de încurajarea diverselor propuneri în 
domeniul prevenŃiei, de pedagogie şi de punerea în valoare a reuşitelor.  

In acest spirit, identificarea erorilor constituie o sursă de progres. Cauzele 
acestora sunt, cel mai adesea, de natură organizatorică şi umană. 

Pe de altă parte, Grupul se angajează să ofere asistenŃă fiecărui salariat care ar 
fi învinuit juridic pentru chestiuni de sănătate şi securitate legate de activitatea 
sa profesională, de comun acord cu salariatul respectiv.  

 
4. Stabilirea unei ierarhii în acŃiunile de prevenire 

 
 În ordine, acest principiu constă în: 

- Înlăturarea riscurilor la sursă,  
- scăderea probabilităŃii de producere a evenimentului nedorit, prin măsuri de 

prevenire menite să limiteze expunerea la riscuri la un nivel conform cu 
principiul de optimizare ALARP – As Low As Reasonably Practicable), 

- implementarea unor mecanisme colective de protecŃie în vederea reducerii 
gravităŃii potenŃiale a evenimentului nedorit, 

- purtarea de echipamente de protecŃie individuală. 
 

5. Intercomparare, schimb de experienŃă şi feedback 
 
Compararea internă şi externă (benchmarking), precum şi feedback-ul asupra 
experienŃei trăite permit identificarea şi diseminarea bunelor practici precum şi 
sporirea capacităŃii noastre de acŃiune în domeniul prevenŃiei. În cadrul acestor 
procese se Ńine seama, în special, de analiza accidentelor şi incidentelor, a 
disfuncŃionalităŃilor industriale, a situaŃiilor periculoase şi a riscurilor pentru 
sănătate. 
  



 
 

 

 - 5 -  

  

6. Un nivel de prevenire şi de protecŃie pentru prestatorii noştri de servicii cel 
puŃin echivalent cu acela al salariaŃilor noştri 

 
Prestatorii noştri de servicii precum şi ceilalŃi participanŃi contribuie la calitatea 
activităŃilor noastre şi la securitatea procedeelor pe care le aplicăm. În acest 
cadru, trebuie să definim în scris şi să promovăm împreună cu aceştia condiŃiile 
în materie de sănătate şi securitate conforme cu exigenŃele noastre, precum şi 
să asigurăm monitorizarea acestora. 
Pentru a limita riscurile, se va veghea în special la limitarea nivelurilor de sub-
contractare 

 
7. Respectarea reglementărilor şi normelor interne 

 
Conformitatea cu reglementările locale constituie o obligaŃie. În plus, normele 
Grupului se aplică tuturor entităŃilor noastre, indiferent de localizarea lor şi de 
circumstanŃe. Nivelul minim impus de acestea poate merge dincolo de 
exigenŃele de pe plan local. 
Aceste reglementări, norme sau instrucŃiuni trebuie cunoscute, înŃelese şi 
respectate de toŃi cei care trebuie să le aplice. 
Erorile vor putea fi sancŃionate ca abateri dacă, după analizarea lor 
aprofundată, sunt intenŃionate şi /sau repetate. 

 
8. Pregătirea pentru gestionarea situaŃiilor de criză 

 
Fiecare entitate, indiferent de dimensiunile sale, elaborează, împreună cu 
reprezentanŃii personalului, un plan intern de urgenŃă care să asigure 
continuitatea operaŃiunilor, cu condiŃia ca sănătatea şi securitatea salariaŃilor să 
nu fie periclitate. Acest plan trebuie să cuprindă: 

- procedurile de alarmă şi procedurile de evacuare,  
- resursele necesare pentru acoperirea şi controlarea tuturor situaŃiilor de 

urgenŃă previzibile, 
- organizarea gestionării crizei, incluzând şi un plan de continuitate a 

activităŃii. 
Sistematic trebuie să se verifice, prin exerciŃii corespunzătoare, dacă planurile 
interne de urgenŃă îşi menŃin caracterul operativ. Feed-back-ul privind 
experienŃa trăită cu ocazia acestor exerciŃii şi a incidentelor sau accidentelor 
reale va contribui la procesul de îmbunătăŃire continuă. 
 

CAPITOLUL 2 - PUNCTELE DE SPRIJIN 

 
Demersul de prevenire se sprijină pe implicarea managerilor şi a fiecărui salariat, pe dialogul 
social, pe un dispozitiv de management şi de comunicare. Acest demers trebuie să favorizeze 
consolidarea unei culturi comune a grupului în materie de sănătate şi securitate în muncă. 
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Articolul 2.1.: Implicarea managerilor 

Angajamentul managerilor în domeniul sănătăŃii şi securităŃii constă în special în: 
 

o asigurarea unui mediu de lucru sănătos şi sigur, prin identificarea, evaluarea şi 
controlarea riscurilor, 

 
o clarificarea şi formularea concretă a rolurilor şi responsabilităŃilor fiecăruia, 

 
o atribuirea muncii având grijă ca respectivele competenŃe şi organizarea să corespundă 

volumului de lucru  
 

o asumarea directă a răspunderii operative privind securitatea, cu sprijinul experŃilor, 
 

o elaborarea instrucŃiunilor, diseminarea lor, urmărirea bunei lor înŃelegeri şi controlarea 
aplicării acestora prin toate mijloacele potrivite 

 
o formarea şi dezvoltarea competenŃelor: 

• superiorilor ierarhici, în materie de management al sănătăŃii şi securităŃii, 
• personalului, în materie de evaluare a riscurilor şi de aplicare a instrucŃiunilor 

aferente, 
 

o mobilizarea, individuală şi colectivă, a salariaŃilor în cadrul unui demers participativ 
de îmbunătăŃire continuă 

 
o oferirea exemplului personal, prin comportament, profesionalism, rigoare, 

 
o demonstrarea angajamentului personal prin prezenŃa sistematică pe teren şi în mijlocul 

echipelor, 
 

o suspendarea sau încetarea unei activităŃi, dacă aceasta nu poate fi exercitată în 
condiŃiile de sănătate şi securitate necesare. 

 
o Integrarea, asistarea şi susŃinerea salariaŃilor cu dizabilităŃi şi a celor care îşi reiau 

activitatea după un accident sau după boală  

Articolul 2.2.: Implicarea fiecăruia 

În domeniul sănătăŃii si securităŃii este necesară participarea fiecăruia, indiferent de poziŃia pe 
care o ocupă în cadrul întreprinderii. Concret, această participare constă în: 
 

o înŃelegerea şi aplicarea normelor şi instrucŃiunilor 
 

o participarea activă la formare, în vederea dezvoltării competenŃelor în materie de 
evaluare a riscurilor şi de aplicare a instrucŃiunilor aferente, 
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o obŃinerea asigurării că riscurile legate de exercitarea propriei activităŃi au fost bine 
identificate şi evaluate înainte de fiecare intervenŃie. În caz de pericol grav şi iminent, 
încetarea activităŃii. 
 

o atenŃie activă la propria sănătate şi securitate precum şi la a celorlalŃi, 
 

o aducerea la cunoştinŃă atât a situaŃiilor periculoase cât şi a bunelor practici, 
 

o luarea de iniŃiative şi propunerea de îmbunătăŃiri. 

Articolul 2.3.: Dialogul social 

Sănătatea şi securitatea constituie mize colective de coeziune socială, pentru care este nevoie 
de voinŃa de dialog şi de concertare a tuturor părŃilor. 
 
La nivelul Grupului există un « Comitet director Sănătate şi Securitate în muncă » ce Ńine 
direct de Comitetul Executiv. Acesta este alcătuit din reprezentanŃi ai DirecŃiunii şi ai 
Comitetului european de Întreprindere, cărora li se asociază, o dată pe an, şi 4 reprezentanŃi ai 
societăŃilor comerciale din afara Europei. Comitetul veghează la respectarea angajamentelor şi 
principiilor din prezentul acord, precum şi a acordurilor încheiate la nivel de Grup, cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă. Acesta urmăreşte evoluŃia performanŃelor noastre în 
materie de sănătate şi securitate în muncă, în conformitate cu dispoziŃiile legale şi cu 
recomandările OrganizaŃiei InternaŃionale a Muncii. Grupurile permanente de lucru organizate 
pe domenii de activitate precum şi grupul de lucru compus din douăzeci de membri ai al CEÎ 
vor urmări aplicarea acestui acord în societăŃile din grup şi vor putea transmite sugestiile lor 
Comitetului Director. Acest Comitet Director va realiza o dată pe an un bilanț al activității 
sale în fața CEÎ, în special privind monitorizarea punerii în aplicare a angajamentelor și 
principiilor acordului. CEÎ va putea astfel să asigure monitorizarea acordului și să propună 
acțiuni de îmbunătățire. 
 
Pe plan local, în fiecare entitate, forurile în materie de sănătate şi securitate în muncă - 
alcătuite din reprezentanŃi ai salariaŃilor  sau organizaŃii sindicale, în funcŃie de Ńară şi din 
reprezentanŃi ai direcŃiunilor, sprijiniŃi de medici de medicina muncii şi de experŃi din 
domeniul sănătăŃii şi securităŃii în muncă, monitorizează evoluŃia rezultatelor în sectorul 
sănătăŃii şi securităŃii în muncă şi sunt implicate în identificarea situaŃiilor ce prezintă un risc, 
în planificarea şi monitorizarea acŃiunilor de prevenire. 

Articolul 2.4.: Dispozitivul de Management si Comunicare 

2.4.1 Dispozitivul de Management 
Fiecare entitate îşi implementează propriul său sistem de management, bazat pe principiile 
Politicii, ale îmbunătăŃirii continue, ale evaluării şi procesării riscurilor legate de activităŃile 
proprii. Acest sistem se bazează pe dialogul social precum şi pe următorul dispozitiv: 
 

o stabilirea normelor de Sănătate şi Securitate în muncă de la nivelul Centru, Ramuri 
şi/sau BUs [unităŃi de producŃie], 
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o definirea anuală a axelor de progres şi a obiectivelor calitative şi cantitative. Aceste 
dispoziŃii sunt stabilite de comun acord de ramuri şi centru, pe de o parte, şi de BUs şi 
ramura de care aparŃin, pe de altă parte. 

 
o Un Plan de AcŃiune pe Termen Mediu, pe o durată de cel puŃin 3 ani, actualizat anual 

 
o  evaluarea periodică a sistemului de management (auto-evaluare, audit intern şi extern) 

trebuie să permită obŃinerea asigurării că principiile şi angajamentele din prezentul 
acord sunt efectiv luate în considerare 

 
o  o revizuire a direcŃiei cel puŃin o dată pe an  

 
o  controlul intern, în special cu ajutorul referenŃialului Sănătate Securitate al GDF 

SUEZ adaptat la reŃeaua comună a filierei Sănătate Securitate, şi auditul intern, în 
funcŃie de tematicile alese. 

 
o  evaluarea anuală a managerilor în ce priveşte nivelul lor de implicare în îmbunătăŃirea 

sănătăŃii şi securităŃii, rezultatele lor şi cele ale echipelor pe care le conduc. 
 
2.4.2 Dispozitivul de comunicare şi de schimb de opinii 
 
Este esenŃial să existe un dispozitiv de comunicare ascendent şi descendent. Acesta trebuie să 
favorizeze: 

 
- cunoaşterea: 

o politicii noastre de sănătate şi securitate în muncă 
o obiectivelor urmărite 
o rezultatelor noastre 

- schimbul de experienŃă şi de bune practici interne şi externe prin feed-back –ul 
acestora  

 
Pentru consolidarea culturii sănătăŃii şi securităŃii în muncă, comunicarea trebuie să fie 
transparentă, concretă, pozitivă şi participativă. Trebuie să permită oferirea unui răspuns la 
orice întrebare adresată de personal în domeniul SănătăŃii şi SecurităŃii în muncă.  
 
De asemenea, trebuie să comunicăm în privinŃa prevenirii riscurilor cu clienŃii si prestatorii 
noştri, precum şi, în general, cu terŃii asupra cărora au impact instalaŃiile si activităŃile noastre. 
Comunicarea trebuie să se extindă la ansamblul clienŃilor care folosesc produsele şi serviciile 
noastre, precum şi la toate categoriile de public vizate.  
 

 

CAPITOLUL  3 −−−− DISPOZIłII  FINALE 

 

Articolul 3.1.: Monitorizarea acordului 

Comitetul Director Sănătate şi Securitate în muncă este însărcinat cu monitorizarea Acordului, 
în condiŃiile precizate la articolul 2.3. Comitetului Director Sănătate şi Securitate în muncă îi 
va reveni sarcina de a defini indicatorii, precum şi modalităŃile de monitorizare şi de control. 
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Articolul 3.2.: Interpretarea şi revizuirea 

Dat fiind faptul că acest acord va fi tradus în mai multe limbi, numai versiunea redactată în 
limba franceză (versiunea semnată) are valabilitate pentru semnatarii acordului. Chestiunile 
legate de interpretarea prezentului acord sunt de competenŃa exclusivă a comitetului de 
monitorizare menŃionat mai sus. 

Acordul poate fi revizuit în conformitate cu prevederile aplicabile din Codul muncii. 

Articolul 3.3.: Intrarea în vigoare şi durata acordului 

Acordul intră în vigoare din ziua următoare depunerii acestuia la DDTE [DirecŃia JudeŃeană a 
Muncii şi a Locurilor de muncă] din Paris şi la secretariatul-grefă al Conseil de Prud'hommes 
[Tribunalul Muncii] din Paris. Acordul se încheie pe o perioadă nedeterminată. 

Articolul 3.4.: Înregistrarea Acordului 

Acordul va fi înregistrat la DDTE [DirecŃia JudeŃeană a Muncii şi a Locurilor de muncă] din 
Paris şi la secretariatul-grefă al Conseil de Prud'hommes [Tribunalul Muncii] din Paris, în 
conformitate cu prevederile Codului muncii. 

 

 

Paris, data, 

În numele GDF SUEZ S.A. şi al filialelor care îndeplinesc condiŃiile definite la Articolul 1-1 
din Acord, 

 

Gérard MESTRALLET 
 
 
 

În numele Grupului  Special de Negociere, care îi reprezint ă pe salaria Ńii societ ăŃilor din cadrul 
Grupului:  
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