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

D I S P O Z I Ţ I E

privind desemnarea domnului  Calus Toader-Vasile,viceprimarul comunei Parva, ca 
persoana persoana responsabila cu activitatea de prevenire si protectie a munci 

Primarul comunei   PARVA,
d-nul Strugari Ioan;

Având în vedere:

-refaratul nr.  2667/29.10.2013 privind desemnarea persoanei care se va ocupa şi 
răspunde de  actifitatea de prevenire si protectie a muncii,intocmit de secretarul comunei, 
d-nul Calus Ioan;

În conformitate cu:
-Constitutia Romaniei;
-prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii;
-prevederile art.8 alin (1) si celelalte din Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă;
-prevederile art.28 lit.”d”,art.31 si celelalte 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  H.G.R. Nr.  1091  din  16  august  2006  privind  cerinţele  minime  de 
securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

În temeiul dispoziţiilor art.63 alin. (1) lit.”a” si alin.(2), art. 68 alin. (1) coroborat cu 
art.115 alin. (1) litera „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată 
cu modificările şi completările ulterioare;

       D I S P U N:

Art.1.Se  desemnează  domnul   Calus  Toader-Vasile,iceprimarul  comunei  Parva, 
persoana care se va ocupa şi răspunde de activitatea de prevenire si protectie a muncii. 

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)-va urmari ca instalaţiile electrice să fie proiectate şi construite astfel încât să nu 
prezinte pericol de incendiu sau explozie; angajatii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat 
împotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă;



    b)-instalaţiile electrice şi dispozitivele de protecţie trebuie să corespundă tensiunii 
nominale,  condiţiilor  exterioare  şi  competenţei  persoanelor  care  au  acces  la  părţi  ale 
instalaţiei;

c)-urmareste ca,căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi 
să conducă în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure;
    d)-in caz de pericol, urmareste să fie posibilă evacuarea rapidă şi în condiţii cât mai 
sigura a angajatilor de la toate posturile din Primarie;

        e)-va asigura ca uşile de ieşire de urgenţă să nu fie încuiate sau fixate astfel încât să 
nu poată fi deschise imediat şi cu uşurinţă de către orice angajat care ar avea nevoie să le 
utilizeze în caz de urgenţă;

    f)-va urmari ca,căile şi ieşirile de urgenţă speciale sa fie semnalizate în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006,semnalizarea trebuie să fie suficient de 
rezistentă şi să fie amplasată în locurile corespunzătoare;

    g)-va asigura ca,căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de 
acces spre acestea să fie eliberate de orice obstacole, astfel încât să poată fi utilizate în 
orice moment fără dificultate si sa fie iliminat;

h)-urmareste  ca  in  sediul  Primariei  sa  existe  dispozitive  corespunzătoare  pentru 
stingerea  incendiilor  care  să  fie  uşor  accesibile,uşor  de  manevrat,  amplasate  în  locuri 
corespunzătoare,semnalizate şi cu detectoare de incendii şi sisteme de alarmă;

i)-va urmari sa existe o ventilaţi corespunzatoare în spaţii închise;

    j)-in timpul programului de lucru, temperatura din birourile angajatilor trebuie să fie 
adecvată organismului uman;

    k)-urmareste  ca  locurile  de  munca ale  angajatilor  sa  fie  prevăzute  cu  un număr 
corespunzător  de cabine de WC-uri  şi  chiuvete  iar  chiuvetele  sa  fie  prevăzute  cu apă 
curentă rece.WC-urile trebuie sa asigure utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru 
bărbaţi şi pentru femei;

    l)-urmare,solicitand angajatorului, ca in cadrul Primariei comunei Parva sa existe 
echipamente de prim ajutor care să fie uşor accesibile;

         m)-analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi 
planul  de prevenire  şi  protecţie,  conform regulamentului  intern  sau  regulamentului  de 
organizare şi funcţionare;

    n)-urmăreşte  realizarea  planului  de  prevenire  şi  protecţie,  inclusiv  alocarea 
mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al 
îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;



    o)-analizează  introducerea  de  noi  tehnologii,  alegerea  echipamentelor,  luând  în 
considerare consecinţele asupra securităţii  şi  sănătăţii,  lucrătorilor,  şi  face propuneri  în 
situaţia constatării anumitor deficienţe;

    p)-analizează cererile formulate de angajatii Primariei privind condiţiile de muncă 
precum  si  propunerile  privind  prevenirea  accidentelor  de  muncă  şi  a  îmbolnăvirilor 
profesionale,şi cele pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

    r)-urmăreşte modul  în care se  aplică şi  se  respectă  reglementările legale  privind 
securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii 
sanitari;

    s)-la  angajare  si  ori  de  cate  ori  este  necesar  va  instrui  angajatii  cu  privire  la 
prevenirea si protectia muncii;

s)-orice alte masuri si cerinte reglementate de legislatia in vigoare.

Art.3.  Cu  ducere  la  îndeplinire  a  sarcinilor  prezentei  se  încredinţează  persoana 
desemnată 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

Avizează secretar,
                                                                                                            Calus  Ioan

                  Nr. 153 din 29.10.2013.



R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
        COMUNA  PARVA
    Nr.2667 din 29.10.2013

R A P O R T
privind desemnarea domnului  Calus Toader-Vasile,viceprimar, ca persoana

persoana responsabila cu activitatea de prevenire si protectie a munci 

 Subsemnatul Calus Ioan-secretarul comunei Parva:
Având în vedere:
-necesitatea desemnarii unei persoane care se va ocupa şi răspunde de  actifitatea de 

prevenire si protectie a muncii;
Tinand cont de:
-Constitutia Romaniei;
-prevederile Legii nr.53/2003-Codul Muncii;
-prevederile art.8 alin (1) si celelalte din Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă;
-prevederile art.28 lit.”d”,art.31 si celelalte din HGR Nr. 1425 din 11 octombrie 

2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

-prevederile  H.G.R. Nr.  1091  din  16  august  2006  privind  cerinţele  minime  de 
securitate şi sănătate pentru locul de muncă

-prevederile dispoziţiilor art.63 alin. (1) lit.”a” si alin.(2), art. 68 alin. (1) coroborat 
cu  art.115  alin.  (1)  litera  „a”  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001 
republicată cu modificările şi completările ulterioare:

CONSTAT

Domnule Primar Strugari Ioan,necesitatea emiterii unei dispozitii prin care;
Se desemnează domnul  Calus Toader-Vasile,viceprimar al comunei Parva, persoana 

care se va ocupa şi răspunde de activitatea de prevenire si protectie a muncii,cu apributiile 
prevazute de 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.               

Secretar,
CALUS  IOAN


