
R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

  COMUNA CORNEŞTI 

           PRIMAR 

 

                                                              D I S P O Z IŢI E 

Nr. 117 din 22.05.2020 

 

Privind implementarea unor măsuri privind sănătatea și securitatea în muncă la nivelul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Cornești și al serviciilor publice locale pe durata stării de 

alertă 

 

        Primarul comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

       Având în vedere: 

        - prevederile art. 25 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de SARS-CoV-2;  

        - prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul comun al MMPS și MS nr. 3577/2020/831/2020  

privind unele măsuri pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-COV-2 și pentru 

asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă 

pe perioada stării de alertă; 

      - prevederile art. 1 alin. (1) din Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării  

măștii de protectie, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru 

prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alerta; 

     - prevederile art.154,alin.(1)-(4) ,art. 155 alin.(1) ,lit.,,d,alin. (5) lit. ,,e’’,  art.197,alin.(1) și 

art.198,alin.(1) si (2) , art. 200 ,art. 242,art.243,alin.(1), lit.”a” , din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările ulterioare; 

            În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările ulterioare,        

                                           

             PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI , emite următoarea dispoziţie: 

             Art.1.(1)- Se desemnează următoarele persoane responsabile pentru verificarea 

temperaturii tuturor persoanelor care intra în instituție: 

                         a).- La sediul Primăriei comunei Cornești : 

- dl.Petre BERBEC- având funcția de sef SVSU în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Cornești; 

- dl. Marian- Ion LEU- politist local; 

- dl. Emanuel-Corneliu PALAGHIAN - politist local . 

b).- La sediul SPCLEP Cornești:-Mihaela –Iuliana PREDA- referent. 

                         (2)-Atribuțiile prevăzute la art.2 ,sediul Primăriei comunei Cornești vor fi 

efectuate prin rotație de persoanele desemnate  la alin.(1). 

            Art.2.- Persoanele desemnate  cu monitorizarea temperaturii îndeplinesc următoarele 

atribuții: 

 - Asigură triajul observațional al tuturor angajaților prin verificarea temperaturii acestora la 

începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul programului; 

- măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrata nu trebuie sa 

depaseasca 37,3ºC), la care se poate adauga marja de eroare prevăzuta în prospectul 

dispozitivului; 



   - observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, 

stare generala modificata); 

   - in cazul in care temperatura inregistrata depaseste 37,3ºC, se recomanda repetarea masurarii 

temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus; 

  - daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3ºC sau/si prezenta altor simptome 

respiratorii, persoana este trimisa pentru consult la medicul de familie;  

  - Interzice accesul în instituție a persoanelor care prezintă simtome de infectare cu SARS-COV-

2; 

 - Intrerupe orice contact între angajat și alte persoane din incinta instituției cu o persoană 

simptomatică; 

- Limitază contactul cu alte persoane la maxim 15 min. la o distanta de maxim 1,5 m si 

mentinerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate spațiile publice; 

- Asigură triajul observațional al tuturor furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, 

persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate prin verificarea 

temperaturii; 

- Asigură ca în sediul instituției/sediul SPCLEP , furnizorii externi, companiile externe, 

subcontractanții, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate poartă 

mască și respectă distanța minimă de 1,5 m. 

- aduce la cunoștiință conducătorului instituției modul de îndeplinire al atribuțiilor în vederea 

adoptări altor măsuri,după caz . 

            Art.3. Prezenta dispoziție va fi dusă la îndeplinire de persoanele desemnate la art.1. 

            Art.4.- Prezenta dispoziție va fi comunicată de secretarul general al comunei  Institutiei 

Prefectului- județul Dâmbovița, persoanelor desemnate la art.1 şi va fi adusă la cunoştinţă 

publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –

MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Dispozițiile autorității executive” . 

 

 

 

 

 

    PRIMAR , 

           Vasile ŞERBAN                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU     

                                                                                                               LEGALITATE 

                                                                                    SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                                                                                                             Gheorghiţa STAN 
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