
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PESTERA

PRIMAR
DISPOZITIE

privindasigurareacerinţelor minime de verificare a echipamentelor de muncă utilizate in cadrul
PrimărieiComunei Pestera in scopul asigurăriimentenabilităţii acestora

Primarul comunei Pestera, VrabieNicoleta, având în vedere:
. referatul întocmit de către compartimentulde specialitatedin cadrul Primăriei comunei Pestera,;
In conformitate cu :

' prevederile art.5, lit. q) din Legea nr.3 19/2006 a sănătăţii şi securităţii in muncă;

. prevederile art.3, alin.(l), art.5, alin.(l),(2) şi (3), art.6, art 8 + 10 din H.G. nr.1l46/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către =lfţlcrători a

echipamentelorde muncă;

- dispoziţiile art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările

„
şi completărileulterioare,

In temeiul art.]55, alin. (1), lit. e) coroborat cu ari.l96, alin. (]), lit. b) din O.U.G. nr.57/20]9 privind
Codul administrativ, cu modificărileşi completările ulterioare,

DISPUNE:
Art. 1 - (l) Incepând cu data emiterii prezentei dispoziţii, toate echipamentele de muncă utilizate in

cadrul Primăriei Comunei Pestera, vor fi inventariate şi se va ţine o evidenţă strictă a acestora.
(2) Scopul acestei inventarieri este ca, pe toata durata utilizării lor, echipamentele de muncă să fie

menţinute printr-o întreţinere adecvată, la un nivel tehnic care să corespundă lucrului prestat şi să poată fi

utilizate de către lucrători, fără a pune in pericol securitatea şi/sau sănătatea acestora.
Art. 2 - Mentenabilitatea echipamentelor de muncă se va asigura printr-un program de întreţinere

adecvată, program ce va fi stabilit pentru fiecare tip de echipament in parte.
Art. 3 — Pentru a fi garantate cerinţele de securitate şi sănătate in muncă şi pentru a fi identificate in

timp util orice deteriorări de ordin tehnic ce ar putea pune in pericol sănătatea şi securitatea utilizatorilor,
toate echipamentele de muncă vor fi supuse unor verificări periodice şi, dacă este cazul, unor încercări

periodice efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale.
Art. 4 - Rezultatele verificărilor vor fi înregistrate si păstrate pe o perioadă de timp cuprinsa intre l2

luni şi 24 luni, in funcţie de recomandările/specificaţiileproducătorului.
Art. 5 - Echipamentele de muncă a căror utilizare prezintă riscuri specifice pentru securitatea şi

sănătatea lucrătorilor vor fi preluate pe inventar şi utilizate doar de lucrătorii însărcinaţi cu această atribuţie
prin fişa postului.

Art. 6 — (l) Lucrătorii însărcinaţi cu atribuţii prin fişa postului să utilizeze echipamente de muncă cu
risc asociat de accidentare sau îmbolnăvireprofesională vor dispune de informaţii adecvate şi, acolo unde

este cazul, de fişe de lucru referitoare la echipamenteleutilizate.
"

(2) Informaţiile şi fişele de lucru prevăzute la paragraful anterior vor cuprinde un număr minim de date

referitoare la securitate şi sănătate, privind :

i) condiţiile de utilizare a echipamentelorde muncă;
ii) situaţiile anormaleprevizibile;
iii) concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienţa acumulată în urma utilizării

echipamentelorde muncă.,
(3) Informaţiile şi fişele tehnice vor fi astfel concepute incât să fie pe înţelesul lucrătorilorvizaţi.



Art. 7 - Lucrătorii insărcinaţi cu utilizarea echipamentelor de muncă vor fi instruiţi in mod adecvat,

inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinatede utilizarea acestora. Procesele verbale de instruire vor
fi păstrate la dosarul personal al acestor lucrători.

Art. 8 — Persoanele nominalizate cu ducerea la indeplinire a acestei dispoziţii sunt Nedelea Alis

(lucrător desemnat), Dragnea Danieluta (referent superior in cadrul compartimentului Buget, Finante,

Contabilitate),Creanga Catalina Georgeta Iuliana (consilier superior in cadrul compartimentuluiUrbanism,
ProtectiaMediului). In indeplinirea acestor responsabilităţi, persoanele nominalizate anterior vor beneficia
de suportul reprezentantului serviciului extern de protecţie şi prevenire.

Art. 9 - Aspectele tehnico-organizatorice privind ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei
dispoziţii vor fi stabilite printr-o procedura specifica ce va fi intocmita de serviciul extern de prevenire si

protectie dupa ce va primi toate listele cu mijloace fixe si obiectele de inventar ale institutiei. Persoanele
însărcinateprin fisa postului să utilizeze echipamente de muncă vor lua la cunostinta pe bază de semnătură

prevederile prezentei dispozitii şi vor asigura suport persoanelor nominalizate la art. 81in vedereâducerii la

indeplinire a prezentei dispozitii.
Art. 10 — Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului general: Instituţiei Prefectului

Judeţului Constanţa şi persoanelor insărcinate cu aducerea la indeplinire.

Primar, Peştera, „3%M “go/U

VrabieNicoleta „ Nr. 40,
Contrasemnează,
Secretar General,FW,

”înfig/î?i\\ (My

Achizitii
Creion


