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ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA PEŞTERA

PRIMAR

DISPOZIIIEprivindstabilirea unor măsuride securitate in situaţia identificării unor situaţii cupericolgrav sauiminent de accidentare in spaţiile administrate de PrimăriaComunei Pestera, _]le.Constanţa
Primarul comunei Pestera, Vrabie Nicoleta, având în vedere:

_' referatul întocmit de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Pestera,In conformitate cu :

' prevederile art. 5, lit. 1) din Legea nr.3l9/2006 a sănătăţii şi securităţii in muncă; »
.

. prevederile art.lOl — art. 104 din H.G. nr. l425/2006 privind aprobarea Normelor metodologicedeaplicare a prevederilorLegii nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii in muncă;
În temeiul art. ]55, alin. (]), lit. e) coroborat cu art.]96, alin. (]), lit. b) din O.U.G. nr.)"7/2019 privindCoduladministrativ», cu modijîcărileşi completările ulterioare

DISPUNE:
Art. 1 - ( 1) Prin situaţie cu pericol grav şi iminent de accidentare se inţelege situaţia concretă, reală şiactuală căreia îi ipseşte doar prilejul declanşatorpentru a produce un accident in orice moment.

a) oprirea echipamentuluide muncă şi/sau activităţii;b) evacuarea personaluluidin zona periculoasă;c) anunţarea serviciilor specializate;
d) anunţarea conducătorilor ierarhiei;
e) eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.Art. 3 — Realizarea măsurilorprevăzute la art.2, lit. a), vor fi efectuate de către :' lucrătorii desemnaţi şi calificaţi /instruiţi să utilizeze /exploateze echipamentele de muncă

de oprire in caz de urgenţă a echipamentelor de muncă, pe baza instrucţiunilor din manualele de utilizareale echipamentelor de muncă şi a instrucţiunilorproprii valabile pentru acel loc de muncă.Art. 4 — Realizarea măsurilorprevăzute la art.2, lit. 13), vor fi efectuate de către :0 membrii echipei de intervenţie desemnaţi prin dispoziţia conducătorului unităţii.Art. 5 - Realizarea măsurilorprevăzute la art.2, lit. 0), vor fi efectuate de către :° personalul de paza, atunci când starea de pericol grav şi iminent de accidentare este constatată inafara programului normal de desfăşurare a activităţilor;' conducorul unităţii sau inlocuitorul aceStuia, atunci când aceştia se află in unitate şi sunt informaţiin mod operativ de producerea sau manifestarea iminenta a unei situaţii cu pericol asociat de accidentare;. lucrătorii care exploatează instalaţii cu pericol asociat de incendiu, explozie sau alt tip demanifestare ce poate conduce la imbolnăvirea, accidentarea gravă sau decesul unor persoane afectate (ex:lucrătorul care exploatează centrala termică).



Art. 6 - (1) Realizareamăsurilorprevăzute la art. 2, lit. ci), vor fi efectuate de către oricare angajat caria la cunoştinţă de producerea sau manifestarea iminentă a unei situaţii cu pericol asociat de accidentare.(2) In scopul ducerii la indeplinire a acestei obligaţii, lucrătorii vor utiliza telefoanele mobile personalsau se vor deplasa personal şi vor transmite nemijlocit, prin viu grai, informaţiile cu privire la produceresau manifestarea iminentă a unei situaţii cu pericol asociat de accidentare.
,Art. 7 — Realizareamăsurilorprevăzute la art. 2, lit. e), vor fi efectuate doar de către lucrătorii care aucapacitatea necesară să elimine starea de pericol grav şi iminent, instruiti in mod corespunzător şi dotaţi Clmijloace tehnice necesare intervenţiei.

„ .Art. 8 — Lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonăpericuloasă, nu vor fi prejudiciaţi. Aceştia vor fi protejaţi împotriva oricăror consecinţe negativenejustificate, cu excepţia situaţiilor în care se va dovedi ulterior ca au acţionat imprudent sau au dat dovadăde neglijenţă gravă. ”' (Art. 9 - ( 1) In situatia când conducătorul unităţii (sau inlocuitorul acestuia) nu poate fi contactat, toţilucrătorii vor fi apţi să aplice măsurile corespunzătoare, conform cunoştinţelor lor şi cu mijloacele tehnicede care diSpun, pentru a evita consecinţeleunui astfel de pericol. '(2) In scopul indeplinirii acestei măsuri, toti lucrătorii, in cadrul activităţilor de instruire, vor primitoate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile şiactivităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul unităţii, in general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucruşi/sau fiecărei funcţii şi mai ales în situaţii de muncă cu pericol grav şi iminent de accidentare.(3) La rândul lor, lucrătorii îşi vor însuşi şi vor respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţiişi sănătăţii în muncă precum şi măsurile de aplicare a acestora şi vor comunica imediat, conducerii unitatiişi/sau lucratorilor desemnaţi, orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere unpericol pentru securitatea şi sănătatea lor, precum şi orice deficienţăa sistemelor de protecţie.Art. 10 — Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoanacare avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav si iminent de producere a unuiaccident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracţiune şi se pedepseşte in conformitatecu prevederile art. 37, alin. (1) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii in muncă.Art. 11 — Prezenta dispoziţieva fi adusă la cunoştinţă şi insuşităde către toti angajatii Primăriei Pesteraimpreună cu “Planul de acţiune in caz de pericol grav si imminent” prezentat in anexa la prezentadispoziţie şi care face parte integrantădin aceasta.
,Art. 12 — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează dna Nedelea Alis — persoanădesemnată cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii. —

'Art. 13 — Prezenta dispoziţie se comunică prin intermediul secretarului: Instituţiei PrefectuluiJudeţului Constanţa şi persoanei însărcinatăcu aducerea la indeplinire. '

Primar,
Peştera, „af-03. 2021VrabieNicoleta
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