
												R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
        COMUNA   PARVA 
                PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind numirea si responsabilităţile conducătorului de loc de muncă pe linia de securitate fizică la Primăria 

comunei Parva,nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud  
 

Primarul comunei   PARVA Strugari Ioan; 
 Având în vedere: 
 -raportul de specialitate nr. 2301/03.09.2019 privind numirea si responsabilităţile conducătorului de 
loc de muncă pe linia de securitate fizică la Primăria comunei Parva, nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud, CIF 
4512240, a d-nului CĂLUŞ TOADER-VASILE-viceprimar, întocmit de secretarul comunei, d-nul Căluş 
Ioan; 
 În conformitate cu: 
 -Constituţia României; 
 -prevederile art.6,art.7,art.8 alin (1) si celelalte din Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii 
şi sănătăţii în muncă; 
 -prevederile art.101-art.114 din H.G.R. Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
 -prevederile art.4,art.18 alin.(2), art.50 din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor –republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 
 -prevederile Cap.I,art.106 alin.(3),Sectiunea a 2-a,art.154 alin.(1)(3),şi art.155 alin (1) lit.a),alin (2) 
lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 În temeiul dispoziţiilor art.196 alin. (1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

                D I S P U N: 
 

 Art.1.Se numeşte domnul Căluş Toader-Vasile,viceprimarul comunei Parva, responsabil de loc de 
muncă pe linia de securitate fisică la Primaria comunei Parva,nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud,care se va 
ocupa şi răspunde.                
 Art.2. Atributiile persoanei desemnata la art.1.sunt de a urmari indeplinirea cerintelor prevazute in 
Anexa nr.2 la H.G.R. nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă 
si H.G.R.nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,astfel:  
    a)-îndeplinirea  şi monitorizarea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, 
sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 
     b)-difuzarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate 
şi sănătate in muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor/ 
posturilorde lucru din cadrul institutiei; 

c)-verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire 
şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilotăţilor ce le revin în domeniul  
securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului ; 
     d)-asigurarea informării şi instruirii (instruirea la locul de muncă) a angajaţilor în domeniul 
securizării fizice şi verificarea (după instruirea la locul de muncă şi după instruirea periodic) însuşirii de 
către angajaţi a informaţiilor primite; 
         e)-asigurarea ca toţi angajaţii să fie informaţi pentru aplicarea planului  de acţiune în caz de pericol 
grav şi imminent, conform prevederilor art.101-107 din H.G. nr. 1425/2006; 
     f)-monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie,a aparaturii de măsură şi 
control, precum şi instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de 
muncă ; 
     g)-verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, 
precum şi a sistemelor de siguranţă; 

h)-participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de art. 108-114 din 
H.G nr.1425/2006; 



 
i)-întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-114 din H.G. 1425/2006; 

     j)-să execute instruirile colective; 
     k)-să respecte legislaţia in domeniu. 
 Art.3. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei se încredinţează primarul comunei Parva şi 
persoana numită la art. 1 din prezenta dispoziţie. 
 Art.4. Prezenta dispozitie se comunică prin grija secretarului comunei Parva, cu: 
   -Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
   -D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva 
   -Primarul comunei  Parva d-nul Strugari Ioan ; 
 
 
 
                        Primar, 
                  Strugari Ioan 

                                                                                                      Contrasemnează secretar, 
                                                                                                            Calus  Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 110 din 03.09.2019. 



 R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
        COMUNA  PARVA 
    Nr.2301 din 03.09.2019 

R A P O R T 
privind numirea si responsabilităţile conducătorului de loc de muncă pe linia de securitate fizică la Primăria 

comunei Parva,nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud  
Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva: 

 Având în vedere: 
-necesitatea numirii si responsabilităţile conducătorului de loc de muncă pe linia de securitate fizică 

la Primăria comunei Parva, nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud, CIF 4512240, a d-nului CĂLUŞ TOADER-
VASILE-viceprimar, întocmit de secretarul comunei, d-nul Căluş Ioan; 
 -prevederile art.6,art.7,art.8 alin (1) si celelalte din Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii 
şi sănătăţii în muncă; 
 -prevederile art.101-art.114 din H.G.R. Nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
 -prevederile art.4,art.18 alin.(2), art.50 din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor –republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 
 -prevederile Cap.I,art.106 alin.(3),Sectiunea a 2-a,art.154 alin.(1)(3),şi art.155 alin (1) lit.a),alin (2) 
lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
 În temeiul dispoziţiilor art.196 alin. (1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

CONSTAT 
 Domnule Primar Strugari Ioan,necesitatea emiterii unei dispozitii prin care; 
 Să se numască domnul Căluş Toader-Vasile,viceprimarul comunei Parva, responsabil de loc de 
muncă pe linia de securitate fisică la Primaria comunei Parva,nr.162,judeţul Bistriţa-Năsăud,care se va 
ocupa şi răspunde.                
 Atributiile persoanei numite sş fie  de a urmari indeplinirea cerintelor prevazute in Anexa nr.2 la 
H.G.R. nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă si 
H.G.R.nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,astfel:  
    a)-îndeplinirea  şi monitorizarea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, 
sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor; 
     b)-difuzarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate 
şi sănătate in muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor/ 
posturilorde lucru din cadrul institutiei; 

c)-verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire 
şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilotăţilor ce le revin în domeniul  
securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului ; 
     d)-asigurarea informării şi instruirii (instruirea la locul de muncă) a angajaţilor în domeniul 
securizării fizice şi verificarea (după instruirea la locul de muncă şi după instruirea periodic) însuşirii de 
către angajaţi a informaţiilor primite; 
         e)-asigurarea ca toţi angajaţii să fie informaţi pentru aplicarea planului  de acţiune în caz de pericol 
grav şi imminent, conform prevederilor art.101-107 din H.G. nr. 1425/2006; 
     f)-monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie,a aparaturii de măsură şi 
control, precum şi instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de 
muncă ; 
     g)-verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, 
precum şi a sistemelor de siguranţă; 

h)-participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute de art. 108-114 din 
H.G nr.1425/2006; 

i)-întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-114 din H.G. 1425/2006; 
     j)-să execute instruirile colective; 
     k)-să respecte legislaţia in domeniu. 

Secretar, 
CALUS  IOAN 


