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APPENDIX 1. PROCEDURA DE ALOCARE, ACCES SI COMPORTAMENT IN SPATIILE DE COLOCARE ORANGE 

(aplicabila doar operatorilor carora Orange le furnizeaza serviciul de colocare conform prevederilor ORI) 

In cadrul prezentei proceduri, termenul „Anexa” va face referire la „Anexa 5 Serviciul de colocare in POA Orange in 
vederea interconectarii cu Orange”. 

 

1. Procedura de Alocare a Spațiului de colocare 
 

1.1. Alocarea Spatiului de colocare se face in ordinea primirii de catre Orange a cererilor de colocare. Cererea 
de colocare se face in conformitate cu  Appendixul 1 Fisa Tehnica a Solutiei de Colocare la Anexa 5 la 
Acord. Cererea se considera transmisa Orange numai daca include toate informatiile mentionate in 
formularul anterior mentionat. 
 

1.2. Orange va aloca Operatorului intr-o prima etapa 10 Unitati de Rack (10U). La cererea Operatorului, in 
masura in care acesta utilizeaza cel putin 75% din primele 10U si exista Unitati de Rack disponibile, Orange 
va putea aloca suplimentar Operatorului multipli de 10U. 

 

2. Procedura de Acces 
 

2.1. Orange solicita Operatorului o lista a persoanelor (angajati sau furnizori) care solicita accesul in Spatiul de 
colocare. Aceasta lista trebuie livrata catre Orange la adresa de e-mail NSC specificata la art. 4.3. din 
Anexa 4 Anexa Tehnica. Aceasta lista va cuprinde personalul Operatorului si/sau personalul din partea 
Furnizorului Operatorului, daca este necesar ca acesta sa intre in Spatiul de colocare pentru instalari sau 
depanare. Lista trebuie revizuita, avizata periodic (lunar) de catre Operator si transmisa catre Orange, De 
asemenea, lista va trebui actualizata de catre Operator,si in situatia in care sunt persoane care parasesc 
echipa Operatorului in acest interval, pentru a li se revoca drepturile de acces de catre Orange. 

 
2.2. In baza notificarii trimise catre NSC Orange, persoana autorizata din partea Operatorului se va legitima in 

fata personalului de paza  de la Locatia Orange, in vederea obtinerii accesului in Spatiul de colocare. 
Accesul reprezentatilor Operatorului este asigurat numai daca acestia au fost notificati in prealabil conform 
art. 2.1. Reprezentantii Operatorului vor avea acces in Locatia Orange in prezenta unui reprezentant 
Orange.  

 
2.3. Accesul altor reprezentanti ai Operatorului, care nu sunt inclusi in lista persoanelor cu drept de acces, este 

permis doar daca acestia sunt insotiti de un reprezentant al Operatorului cu drept de acces in baza notificarii 
trimise catre NSC Orange si daca accesul lor a fost notificat in avans, conform art. 2.1. Accesul 
reprezentantilor din partea Furnizorilor Operatorului se va face intotdeauna doar insotit de o persoana 
autorizata a Operatorului.  

 
2.4. Persoana autorizata din partea Operatorului este singura responsabila pentru: 

 
- efectuarea lucrarii in Spatiul de colocare; 
- respectarea regulilor si procedurii de acces, regulilor de comportament (art.3), de operare si de siguranta in 

desfasurarea activitatilor in interiorul Locatiei (art.4), inclusiv a celor privind sanatatea si securitatea muncii, 
protectia mediului si situatii de urgenta (art.5). 

 
2.5. Toate lucrarile sunt supravegheate si monitorizate cu camere video instalate in perimetrul si in interiorul 

Locatiei, precum si in interiorul Spatiului de colocare. Accesul, atat in Locatie, cat si in Spatiul de colocare, 
se va efectua numai insotit de personalul Orange. 

 
2.6. Accesul la echipamentele Operatorului in Spatiile de colocare este permis reprezentantilor acestuia numai in 

prezenta unui reprezentant Orange. Instructiunile primite de la acesta vor fi strict urmarite si respectate de 
catre Operator. 
 

2.7. In cazul colocarii virtuale, acest articol este valabil doar in cazul primei instalari. 
 

3. Regulile de comportament in interiorul Locatiei 
 

3.1. Personalul Operatorului si/sau personalul Furnizorilor Operatorului nu vor interveni in niciun fel asupra altor 
echipamente amplasate in Locatie. 
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3.2. Orange isi rezerva dreptul de a examina toate obiectele instalate sau demontate si de a le indeparta, in 
cazul in care este necesar. 
 

3.3. In cazul in care instructiunile angajatilor Orange sunt ignorate, personalul Operatorului si/sau personalul 
Furnizorilor Operatorului pot fi rugati sa paraseasca Locatia Orange si li se poate suspenda orice drept de 
acces la acea/orice Locatie. 

 
3.4. Este interzis fotografiatul pe site; daca totusi este necesara fotografierea unui echipament sau a unei parti a 

acestuia, acest lucru se executa de catre personalul Orange; fotografiile se trimit spre verificare si daca nu 
sunt probleme vor fi trimise persoanei care a cerut acest lucru. 
 

3.5. Operatorul garanteaza ca orice persoana, identificata conform art. 2.1 care are acces in numele sau in 
Locatii: 
 

- nu va cauza niciun fel de daune Locatiilor; 
- va purta legitimatie; 
- va opera cu diligenta unui bun profesionist in vederea efectuarii tuturor operatiunilor din interiorul Locatiilor; 

- respecta prevederile legislatiei romane privind sanatatea si securitatea muncii si situatii de urgenta. 
 

3.6. In cazul colocarii virtuale, acest articol este valabil doar in cazul primei instalari. 

 
 
4. Reguli de operare in interiorul Spatiului de colocare 
 

4.1. Pentru instalarea unui echipament nou sau pentru adaugarea de echipamente celor existente, Operatorul 
trebuie sa primeasca acceptul Orange dupa transmiterea catre Orange a Formularului Fisa Tehnica a 
Solutiei de Colocare, completata cu toate detaliile aferente. 

 
4.2. Inainte de livrarea echipamentului la Locatie, Operatorul trebuie sa solicite dreptul de acces in Spatiul de 

colocare si sa livreze detaliile aferente lucrarii pentru care solicita accesul. 
 

4.3. Operatorul va prezenta Orange, inainte de orice instalare de echipamente, un set minim de date tehnice 
privind echipamentele ce vor fi instalate in spatiile care fac obiectul prezentei Proceduri si precizate in 
formularul Fisa Tehnica a Solutiei de Colocare, care constituie Appendixul 1 la Anexa. In cazul 
netransmiterii acestor date sau in cazul transmiterii unor date incomplete, Orange poate refuza gazduirea 
acestor echipamente. 

 
4.4. Operatorul va executa lucrarile de instalare a echipamentelor si mijloacelor sale numai in conformitate cu 

proiectul avizat de catre Orange si va detine pentru acestea toate autorizatiile necesare prevazute de lege, 
precum si toate avizele necesare pentru lucrarile ce au fost initiate de el. 
 

4.5.  Datele echipei Operatorului care se va prezenta pe site, precum si scopul si durata vizitei se vor inregistra 
intr-o aplicatie locala / format Orange. 
 

4.6. Nici Operatorul, nici Furnizorii Operatorului nu au voie sa efectueze niciun fel de setari, conexiuni fizice sau 
orice alte operatii decat cele destinate scopului interventiei pentru care au primit acces din partea Orange. 
 

4.7. Operatorul nu are dreptul sa opreasca echipamente de aer conditionat sau orice alte echipamente sau sa 
incerce sa modifice conditiile de mediu din Spatiul de colocare.  
 

4.8. La momentul sosirii in Locatie in scopul executarii lucrarilor, Operatorul are: 
 
- cererea de acces aprobata intern Orange; 
- detaliile de instalare aprobate intern ORO (fisa tehnica a echipamentelor (in cazul instalarii de echipamente 
noi) acceptata de Orange; (datele tehnice ale echipamentelor au fost deja furnizate echipei Orange; pe baza 
acestora s-a validat cererea de instalare). 
 

4.9. Operatorul va elibera Spatiul de colocare la cererea Orange si se va muta in spatiul alternativ de colocare 
din Locatia care va fi pusa la dispozitie de catre Orange conform prevederilor de la art. 6.3. din Anexa. 
 

4.10. Daca Operatorul efectueaza lucrari care necesita intreruperea traficului, acesta va obtine mai intai acordul 
Orange asupra perioadei de interventie respectand art. 4. „Procedura de interventie” de la Cap. I. 
„Specificatii tehnice” din Anexa 4 „Anexa Tehnica”. 
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4.11. Operatorul va folosi Spatiile si facilitatile puse la dispozitie de catre Orange, numai in conformitate cu 
prevederile prezentei Proceduri. 
 

4.12. In cazul colocarii virtuale, acest articol este valabil doar in cazul primei instalari. 
 
 
5. Responsabilitatile Operatorului cu privire la sanatatea si securitatea muncii, protectia mediului si 

situatii de urgenta 
 

5.1. Sa se asigure ca toti angajatii sau Furnizorii sai care desfasoara diferite activitati in cadrul organizatiei 
Orange cunosc si respecta cerintele aplicabile in vigoare de mediu, securitate si sanatate in munca si situatii 
de urgenta si consecintele nerespectarii acestora. 
 

5.2. Sa asigure instruirea adecvata si sa verifice competenta angajatilor proprii cat si pe cei ai Furnizorilor, 
pentru activitatile desfasurate in amplasamentele Orange, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in 
domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca ale Legii nr. 319/2006 si a normelor metodologice de aplicare, 
precum si a OMAI nr. 712/2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.  

 
5.3. Sa supravegheze starea de sanatate a angajatilor proprii sau a Furnizorilor in raport cu cerintele locului de 

munca, prin controale medicale si, dupa caz, psihologice in conformitate cu prevederile Legii Securitatii si 
Sanatatii in Munca nr. 319/2006 si a Hotarârii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii 
lucratorilor. 
 

5.4. Sa se asigure ca toti angajatii sau Furnizorii sai sunt responsabili si constienti in ceea ce priveste pericolele 
asociate cu locul de munca sau cu impactul asupra mediului, si ca acestia cunosc actiunile de prevenire. 
 

5.5. Sa se asigure ca toti angajatii sau Furnizorii sai sunt instruiti in recunoasterea si evitarea conditiilor de lucru 
care nu sunt sigure si eliminarea oricaror pericole sau expunere la imbolnavire sau ranire. 
 

5.6. Operatorul si Furnizorii acestuia trebuie sa mentina inregistari ale instruirii angajatilor lor. 
 

5.7. Operatorul si Furnizorii acestuia trebuie sa acorde si sa intretina echipamentele individuale de protectie 
pentru personalul propriu, care sa asigure protectia impotriva riscurilor specifice activitatii desfasurate. 
Echipamentele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor esentiale de securitate transpuse in standardele 
internationale, precum si prevederilor Hotarârii de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă. 
 

5.8. Intra in responsabilitatea Operatorului sa se asigure ca angajatii sai precum si cei ai Furnizorilor utilizeaza 
corespunzator echipamentele individuale de protectie in timpul lucrarilor desfasurate in amplasamentele 
Orange. 
 

5.9. Operatorul si Furnizorii acestuia sunt raspunzatori pentru:  
 
- asigurarea echipamentului de prim-ajutor pentru angajatii proprii in timpul lucrarilor desfasurate in 
amplasamentele Orange. Operatorul si Furnizorii acestuia trebuie sa asigure persoane instruite pentru a 
putea acorda primul ajutor in caz de nevoie; 
- folosirea corecta a echipamentelor individuale de protectie in timpul lucrarilor desfasurate in 
amplasamentele Orange. 
 

5.10. Se interzice cu desăvârsire derularea de către Operator si de catre Furnizorii acestuia a altor activităti 
(reparatii, scule, dispozitive, subansamble, masini si utilaje) in afara celor prevazute contractual, in incinta si 
cu dotările Orange. De asemenea, se interzice verificarea, testarea, reglarea, revizia sau alte operatii la 
sistemele autovehiculelor si autoutilitarelor Operatorului si Furnizorilor acestuia in incinta Orange, indiferent 
de dotările si materialele utilizate. Operatiile mentionate anterior pot fi derulate numai in caz de necesitate si 
atunci cand reprezentantii Orange aproba aceste interventii. 
 

5.11. Toate evenimentele si accidentele, indiferent de gravitate, in care au fost implicati angajati ai Operatorului si 
Furnizorilor acestuia si care au loc in amplasamentele Orange, trebuie raportate imediat reprezentantului 
Orange. Raportul de informare trebuie sa cuprinda: 
 

 In cazul evenimentelor: 
- locul şi data/momentul evenimentului; 
- descrierea evenimentului; 
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- eventualele pagube/daune; 
- măsurile luate; 
- numele celui care raportează. 

 
 In cazul accidentelor: 

- locul şi data/momentul accidentului; 
- descrierea accidentului; 
- numele persoanei accidentate; 
- tipul rănirii; 
- numele, locul de muncă, numărul de telefon al celui care raportează. 

 
 In cazul alarmelor de incendiu: 

- locul precis al incendiului; 
- felul incendiului, (ce fel de daune s-au produs), ce este în pericol; 
- daca incendiul a fost urmat de accidentari, numele persoanelor accidentate; 
- numele persoanei care semnalizează (dacă semnalizarea se face prin telefon, atunci şi numărul de 

telefon). 
 
 In cazul activitatilor care genereaza impact asupra mediului: 

- locul şi data daunei/impactului de mediu; 
- felul noxei emise/descarcate; 
- cantitatea de noxe ajunsă în mediu; 
- daca au existat persoane expuse; 
- mărimea daunei produsa mediului inconjurator; 
- măsurile luate în vederea evitării altor emisii; 
- numele persoanei care raportează. 
 

5.12. Accidentele de munca suferite de catre angajatii Operatorului sau ai Furnizorilor acestuia in timpul 
desfasurarii activitatii, in amplasamentele Orange, se inregistreaza de catre Operator sau, dupa caz, 
Furnizorii acestuia. Comunicarea acestor accidente catre institutiile abilitate se va efectua de catre Operator. 

 
5.13. Operatorul si Furnizorii acestuia sunt responsabili pentru investigarea accidentelor de munca soldate cu 

incapacitate temporara de munca, in care au fost implicati angajatii proprii, in timpul desfasurarii activitatii in 
amplasamentele Orange. In comisia de cercetare a accidentului va fi inclus si un reprezentant al Orange. 
Daca un angajat al Orange sau ai subcontractorilor acestuia se accidenteaza ca urmare a unor stari de 
pericol cauzate de salariatii Operatorului sau a Furnizorilor acestuia, accidentul se inregistreaza de catre 
Operator. 
 

5.14. Activitatile desfasurate de catre Operator sau Furnizorii acestuia in amplasamentele Orange nu trebuie sa 
perturbe activitatile curente ale Orange, subcontractorilor si clientilor sai, sau comunitatilor locale. 
 

5.15. Activitatile desfasurate de catre Operator sau Furnizorii acestuia nu trebuie sa expuna riscului de 
accidentare sau imbolnavire a angajatilor Orange sau a subcontractorilor si/sau furnizorilor sai, respectiv a 
clientilor Orange. 
 

5.16. La terminarea activitatii de catre Operator sau de catre Furnizorii acestuia, zona de lucru trebuie lasata 
curata, iar resturile materiale trebuie sa fie indepartate corespunzator astfel incat acestea sa nu expuna 
salariatii riscurilor de accidentare sau sa polueze mediul. 
 

5.17. Reclamatiile sau observatiile cu privire la comportamentul necorespunzator sau limbajul neadecvat al 
angajatilor Operatorului sau Furnizorilor acestuia in timpul desfasurarii activitatii, il obliga pe Operator la 
indepartarea acestora de indata din amplasamentele Orange, in caz contrar Orange are dreptul sa 
procedeze la evacuarea acestora.  
 

5.18. Se interzice consumul bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante de orice fel in amplasamentele 
Orange. 
 

5.19. Se interzice prezenta la lucru sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante de orice fel. 
 

5.20. Intra in obligatia Operatorului si a Furnizorilor acestuia de a verifica periodic respectarea acestor cerinte de 
catre personalul propriu. 
 

5.21. Operatorul si Furnizorii acestuia vor acorda o atentie deosebita si vor incerca sa minimizeze urmatoarele 
aspecte legate de activitatile pe care le desfasoara: 
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- Zgomotul generat in timpul desfasurarii activitatii; 
- Emisii, praf, pulberi, fum;  
- Degajarea de substante toxice sau care afecteaza mediul, substante care afecteaza stratul de ozon; 
- Deplasarea si parcarea vehiculelor proprii; 
- Intreruperea functionarii serviciilor curente de furnizare apa, electricitate, etc. 
 

5.22. Este interzisa introducerea, folosirea si manipularea de substante chimice de orice tip. 
 
5.23. Operatorul si Furnizorii acestuia sunt responsabili de eliminarea deseurilor generate de catre activitatile lor, 

respectand procedurile Orange si legislatia de mediu in vigoare. Operatorul si Furnizorii lui trebuie sa aiba o 
politica de gestiune a deseurilor care sa asigure ca nu afecteaza sanatatea si securitatea propriior angajati, 
a angajatilor Orange, a publicului, vecinilor sau a mediului. Operatorul si Furnizorii lui trebuie sa detina 
contracte cu firme autorizate pentru colectarea deseurilor generate din activitatile lor. In situatia unor 
plangeri sau reclamatii din partea vecinilor sau autoritatilor legate de deseurile rezultate din activitatile 
Operatorului si/sau Furnizorilor acestuia este responsabilitatea Operatorului de a organiza colectarea 
deseurilor in vederea evacuarii acestora respectand legislatia de mediu in vigoare. Daca pentru astfel de 
incidente se emit amenzi de mediu/de la autoritati, acestea vor fi suportate de catre Operator. 
 

5.24. Operatorul trebuie sa raporteze imediat reprezentantului Orange orice scurgere sau contaminare a mediului 
inconjurator identificata si/sau provocata de activitatea lui sau a Furnizorilor sai.  
 

5.25. Operatorului i se interzice descarcarea in canalizari sau canale colectoare a diferitelor substante folosite sau 
generate de activitatile acestuia fara permisiunea prealabila a Orange. In situatia in care Operatorul si/sau 
Furnizorii acestuia sunt responsabili de generarea unor scurgeri sau deversari pe amplasamentul Orange, 
costurile aferente depoluarii zonei si gestionarea deseurilor rezultate vor fi suportate de catre Operator.  

 
5.26. Activitatile Operatorului si ale Furnizoriilor acestuia in locatiile Orange trebuie sa se desfasoare in 

conformitate cu prevederile legale privind prevenirea si stingerea incendiilor.  
 

5.27. Operatorul si Furnizorii sai vor lua orice masuri necesare cerute de normele PSI aplicabile in privinta 
spatiilor respective si nu vor permite utilizarea sau depozitarea in locatia Orange a substantelor inflamabile, 
toxice, combustibili sau altor materiale periculoase. 
 

5.28. Persoanele autorizate de Operator pentru acces la echipamentele sale instalate in locatiile Orange au 
obligatia de a respecta si aplica normele in vigoare privind sanatatea si securitatea muncii, precum si 
normele de prevenire si stingere a incendiilor aplicabile in locatiile respective, fiind obligate sa detina toate 
instruirile specifice la zi, cu dovezi privind efectuarea acestora.  
 

5.29. Efectuarea in locatiile Orange a lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care 
prezinta pericol de incendiu, este posibila numai pe baza “permisului de lucru cu foc” (OMAI nr. 163/2007 
privind Normele generale de aparare impotriva incendiilor – Anexa nr. 4) si numai dupa ce s-au luat masuri 
de protejare sau indepartare a materialelor inflamabile, aerisire sau ventilare a spatiilor si dotarea cu 
mijloace de limitare si stingere a incendiilor. Pe toata durata acestor lucrari Operatorul va asigura controlul si 
supravegherea operatiilor. Permisul de lucru cu focul este acordat de catre reprezentantul Orange si este 
valabil pentru un singur schimb si o singura operatie. In situatia realizarii operatiilor de sudare, taiere, lipire 
sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, praful - potential combustibil - trebuie 
indepartat din zonele apropiate acestora.  
 

5.30. Pe toata durata desfasurarii activitatilor contractuale se interzice blocarea cu orice fel de materiale a 
accesului la hidranti, stingatoare de incendiu, mijloace speciale de stingere, tablouri electrice de distributie, a 
cailor de acces, de evacuare si de interventie. 
 

5.31. Este interzisa depozitarea unor materiale inflamabile langa sursele potentiale de foc. Se interzice utilizarea 
in stare defecta a instalatiilor electrice si a consumatorilor de energie electrica de orice fel, precum si a celor 
uzate sau cu improvizatii. 
 

5.32. Se interzice racordarea la sursa de alimentare cu energie electrica a mai multor consumatori decat sunt 
prevazuti pentru instalatia respectiva, pentru a evita supraincarcarea circuitelor. Se interzice introducerea 
conductoarelor electrice fara fise, direct in priza, sau legarea acestora in tabloul electric. 

5.33. Angajatii Operatorului si ai Furnizorilor acestuia  au instruire corespunzatoare  in ceea ce priveste folosirea 
extinctoarelor portabile.  
 

5.34. Este interzisa introducerea in Locatie a oricaror materiale inflamabile. 
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5.35. In cazul efectuarii unor lucrari in incaperile prevazute cu instalatie de stingere cu FM200, este obligatoriu ca 
personalul Orange responsabil al lucrarii sa fie anuntat pentru comutarea instalatiei in modul manual. Dupa 
terminarea lucrarilor se va anunta reprezentantul Orange pentru a trece instalatia in modul automat. Daca 
Operatorul sau Furnizorii acestuia declanseaza, prin nerespectarea acestei cerinte, sistemul de stingere 
incendii cu FM200, costurile daunelor vor fi suportate de Operator. 
 

5.36. In situatia unei alarme de incendiu sau a unui exercitiu pentru situatii de urgenta, Operatorul si Furnizorii 
acestuia trebuie sa respecte procedurile de evacuare. 
 

5.37. Fumatul este permis in Locatiile Orange numai in locurile special amenajate in acest sens (in exterior). 
 

5.38. Orice modificare/abrogare a actelor normative mentionate in aceasta procedura, si care nu sunt limitative, 
implica din partea Operatorului alinierea si conformarea cu noile cerinte legale, fara a fi necesar in mod 
expres resemnarea Acordului. 
 

5.39. In cazul colocarii virtuale, acest articol este valabil doar in cazul primei instalari. 
 


