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DISPOZITIE 

privind  
aprobarea PăVXULORU�RUJDQL]DWRULFH�UHIHULWRDUH�OD�DFFHVXO�vQ�LQVWLWX܊LLOH�SXEOLFH܈�L�

VHUYLFLLOH�SXEOLFH�DOH�FRPXQHL�5X܈H܊X�SH�SHULRDGD�VWăULL�GH�DOHUWă� 
 
 

 3ULPDUXO��FRPXQHL�5XúHĠX��MXGHĠXO�%X]ăX� 
Având in vedere: 
 
- referatul responsabilului cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind accesul la informa܊LL�GH�

interes public��FX�PRGLILFăULOH܈�L�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH��vQUHJLVWUDW�OD�QU�206/11.01.2022;   
- prevederile art.241 din Legea nr.53/200�� SULYLQG� &RGXO� PXQFLL�� UHSXEOLFDWă�� FX�

PRGLILFăULOH܈�L�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 
 - SUHYHGHULOH� DUW��� GLQ� 2UGLQXO� FRPXQD� DO� 0LQLVWUXO� 6ăQăWă܊LL� �L܈ 0LQLVWUXOXL� $IDFHULORU�
Interne nr.30/1/07.01.2022; 
 - SUHYHGHULOH�DUW܈���L�DUW���GLQ�OHJHD�QU����������privinG�XQHOH�PăVXUL�SHQWUX�SUHYHQLUHD�
úL�FRPEDWHUHD�HIHFWHORU�SDQGHPLHL�GH�&29,'�± ����FX�PRGLILFăULOH܈�L�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 
  În temeiul art.���� DOLQ����� OLW�H� �L܈ DUW�� 196 alin.(1) lit.b)  GLQ� 2UGRQDQ܊D� GH� XUJHQ܊ă� D�
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 (PLWH�XUPăWRDUHD� 
 
 

D I S P 2�=�,܉��,�(: 

 Art.1 Se DSUREă�PăVXULOH� RUJDQL]DWRULFH� UHIHULWRDUH� OD� DFFHVXO� vQ� LQVWLWX܊LLOH� SXEOLFH� �L܈
VHUYLFLLOH�SXEOLFH�DOH�FRPXQHL�5X܈H܊X, SH�SHULRDGD�VWăULL�GH�DOHUWă��cuprinse în anexa care face 
SDUWH�LQWHJUDQWă GLQ�SUH]HQWD�GLVSR]L܊LH� 
 Art.2 3HQWUX�HIHFWXDUHD�WULDMXOXL�HSLGHPLRORJLF��VH�GHVHPQHD]ă�XUPăWRDUHOH�SHUVRDQH� 

- 'RDPQD�)Uă܊LOă�1HOL܈�L�GRPQXO�1ăGă܈HDQX�0LUFHD��IXQF܊LRQDUL�FRWUDFWXDOL�vQ�DSDUDWXO�
de specialitate al primarului FRPXQHL� 5X܈H܊X� - SHQWUX� DFFHVXO� vQ� VHGLXO� SULPăULHL�
FRPXQHL�5X܈H܊X� 

- 'RDPQD�9L܈DQ�9DOHQWLQD��ELEOLRWHFDU�- pentru accesul în sediul bibliotecii publice; 
- 'RPQXO�9L܈DQ�9DVLOH܈��HI�VHUYLFLX�- pentru accesul în sediul Serviciului salubrizare. 

  Art.3 Prezenta GLVSR]L܊LH�SRDWH� IL�FRQWHVWDWă�FRQIRUP�SUHYHGHULORU�/HJLL�FRQWHQFLRVXOXL�
DGPLQLVWUDWLY��QU�����������FX�PRGLILFăULOH܈�L�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH�� 

Art.4 Secretarul general al FRPXQHL� 5XúHĠX� DVLJXUD� FRPXQLFDUHD� SUH]HQWHL� GLVSR]LĠLL�
persoaneORU� úL� LQVWLWXĠLLORU� LQWHUHVDWH� SUHFXP� �L܈ SXEOLFDUHD� DFHVWHLD� SH� SDJLQD� GH� LQWHUQHW� D�
FRPXQHL�5X܈H܊X� 

 
       PRIMAR, 
     Florin Snae                          &2175$6(01($=Ă: 
      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 588܉)܇, 
                           Gabriel Dinu 
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MASURI ORGANIZATORICE  

Privind 
Accesul in institutie in perioada starii de alerta  

declarate din data de 08.01.2022  
 

Temei legal: 

 

9 Prevederile art.13 lit. a) si b) din /HJHD�QU����������SULYLQG�XQHOH�PăVXUL�SHQWUX�SUHYHQLUHD܈�L 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare; 

9 Prevederile ordinului ORDIN 30/1/2022 privind instituirea REOLJDWLYLWă܊LL� SXUWăULL�Pă܈WLL� GH�SURWHF܊LH�� D�
WULDMXOXL�HSLGHPLRORJLF܈�L�GH]LQIHFWDUHD�REOLJDWRULH�D�PkLQLORU�SHQWUX�SUHYHQLUHD�FRQWDPLQăULL�FX�YLUXVXO�
SARS-CoV-��SH�GXUDWD�VWăULL�GH�DOHUWă; 

9 Prevederile art. 2 si 3 din Legea nr. 55/2020, cu modifcarile si competarile ulterioare. 

     $YkQG�vQ�YHGHUH�IDSWXO�Fă�vQ�FRQWH[WXO�JHQHUDW�GH�GLQDPLFD�HYROX܊LHL�VLWXD܊LHL�HSLGHPLRORJLFH�nD܊LRQDOH��GDU܈�L�
LQWHUQD܊LRQDOH�� GHWHUPLQDWă� GH� UăVSkQGLUHD� FRURQDYLUXVXOXL� 6$56-CoV-��� LQWHUHVXO� SXEOLF� JHQHUDO� UHFODPă�
adoptarea XQRU�QRL�PăVXUL�FDUH�Vă�SHUPLWă�DXWRULWă܊LORU�SXEOLFH�Vă�LQWHUYLQă�HILFLHQW܈�L�FX�PLMORDFH�DGHFYDWH�SHntru 
gestionarea crizei. 

 

     Astfel, la nivelul U.A.T. Comuna Rusetu se instituie masuri organizatorice privind accesul in incinta institutiei 
atat a personalului propriu cat si a vizitatorilor, motivate fiind de intrarea in vigoare a prevederilor Ordinului nr. 
30/1/07.01.2022, cu aplicabilitate incepand din 08.01.2022. 

   Pentru respectarea prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 30/1/07.01.2022, la nivelul U.A.T. Comuna Rusetu se 
instituie urmatoarele masuri, aplicabile angajatilor si vizitatorilor : 

o Purtarea mastii. 

o Triajul epidemiologic al angajatilor; 

o Dezinfectarea obligatorie a mainilor; 
 

o Triajul vizitatorilor; 
 

 
I. Portul mastii de protectie: 



         Incepand cu data de 08.01.2022, se instituie obligativitatea SXUWăULL Pă܈WLL de SURWHF܊LH doar de tip 
medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât Vă acopere gura ܈L nasul, în toate VSD܊LLOH publice închise 
 .i deschise. Nu se vor folosi masti confectionate din material textile si/sau plastic܈

       Exceptiile de la regula sunt stabilite prin Ordinul nr. 30/1/07.01.2022 si anume : 

³Art.2 (1) Se H[FHSWHD]ă de la PăVXUD SUHYă]XWă la art. 1 XUPăWRDUHOH categorii de persoane: 

a) copiii cu vârsta mai PLFă de 5 ani; 

b) persoanele care sunt singure în birou; 

c) prezentatorii TV ܈L LQYLWD܊LL acestora, cu FRQGL܊LD UHVSHFWăULL GLVWDQ܊HL de 3 metri între persoane; 

d) UHSUH]HQWDQ܊LL cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu FRQGL܊LD UHVSHFWăULL GLVWDQ܊HL de 3 metri între 
persoane; 

e) vorbitorii DIOD܊L în VSD܊LL închise sau deschise cu FRQGL܊LD UHVSHFWăULL GLVWDQ܊HL de minimum 3 metri între 
DFH܈WLD ܈L oricare din celelalte persoane din public; 

f) persoanele care GHVIă܈RDUă DFWLYLWă܊L fizice intense ܈L�VDX în FRQGL܊LL de PXQFă solicitante (temperaturi 
ridicate, umiditate FUHVFXWă etc.) sau DFWLYLWă܊L sportive; 

g) persoanele cu GL]DELOLWă܊L cognitive. 

(2) Persoanele care VXIHUă de boli care DIHFWHD]ă capacitatea de oxigenare, GXSă evaluarea riscului 
HIHFWXDWă de medicul de medicina muncii al XQLWă܊LL� pot fi exceptate de la PăVXUD SUHYă]XWă la art. 1 la 
locul de PXQFă� ³ 

b) medicii de medicina muncii vor efectua evaluarea de risc ܈L vor stabili FRQGL܊LLOH SXUWăULL Pă܈WLL pentru 
DQJDMD܊LL care VXIHUă de boli care DIHFWHD]ă capacitatea de oxigenare, în vederea H[FHSWăULL acestora de la 
PăVXUD SXUWăULL Pă܈WLL de SURWHF܊LH de tip medical sau FFP2 la locul de PXQFă� 

c) responsabilul cu securitatea ܈L VăQăWDWHD în PXQFă va face instruirea DQJDMD܊LORU în ceea ce SULYH܈WH 
securitatea ܈L VăQăWDWHD în PXQFă (SSM). 

2. Utilizarea FRUHFWă a Pă܈WLORU� 

a) Pă܈WLOH sunt eficiente GDFă sunt folosite în FRPELQD܊LH cu FXUă܊DUHD IUHFYHQWă a mâinilor cu VROX܊LH pe 
ED]ă de alcool sau cu DSă ܈L VăSXQ� 

b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu VROX܊LH pe ED]ă de alcool sau cu DSă ܈L VăSXQ�� 
Masca trebuie Vă acopere atât gura, cât ܈L nasul; 

c) masca de tip medical trebuie VFKLPEDWă o GDWă la 4 ore ܈L ori de câte ori aceasta s-a umezit ori s-a 
deteriorat; 

d) masca nu se atinge în timpul SXUWăULL� în cazul atingerii Pă܈WLL� mâinile trebuie igienizate (cu VROX܊LH pe 
ED]ă de alcool sau cu DSă ܈L VăSXQ�� 

e) GXSă folosire, masca se DUXQFă imediat, într-un FR܈ de gunoi, preferabil cu capac, XUPDWă de 
igienizarea mâinilor; 

f) nu se rHFRPDQGă reutilizarea Pă܈WLORU medicale; 



g) în cazul DSDUL܊LHL febrei, tusei ܈L VWUăQXWXOXL� purtarea Pă܈WLL este UHFRPDQGDWă în orice FLUFXPVWDQ܊ă (de 
exemplu, în VSD܊LLOH deschise, la domiciliu).´ 

 

II. Triajul epidemiologic pentru angajati, la intrarea in incinta si masurile aferente : 
a) PăVXUDUHD temperaturii prin termometru noncontact (temperatura vQUHJLVWUDWă nu trebuie Vă 
GHSă܈HDVFă 37,3°C), la care se poate DGăXJD marja de eroare SUHYă]XWă în prospectul 
dispozitivului; 
b) observarea semnelor ܈L simptomelor respiratorii (de tipul: tuse IUHFYHQWă� VWUăQXW frecvent, 
stare JHQHUDOă PRGLILFDWă�� 
c) în cazul în care temperatura vQUHJLVWUDWă GHSă܈H܈WH 37,3°C, se UHFRPDQGă repetarea PăVXUăULL 
temperaturii, GXSă o SHULRDGă de 2-5 minute de repaus; 
d) GDFă se FRQVWDWă PHQ܊LQHUHD unei temperaturi peste 37,3°C VDX܈�L SUH]HQ܊D altor simptome 
respiratorii, persoana este WULPLVă pentru consult la medicul de familie; GDFă persoana: 
(i) se vQFDGUHD]ă în GHILQL܊LD de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va recomanda 
testarea; 
(ii) nu se vQFDGUHD]ă în GHILQL܊LD de caz suspect COVID19, medicul de familie va orienta 
diagnosticul FăWUH DOWă DIHF܊LXQH� 
 

III. Triajul altor persoane decat angajatii institutiei, se face cu respectarea urmatoarelor reguli: 

 

1. Intrarea într-o LQFLQWă este SHUPLVă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil, au motive 
justificate de a se afla în acea LQFLQWă� 
2. În cazul în care este QHFHVDUă doar predarea unor documente, colete etc., aceasta se va realiza 
în afara incintei, direct persoanei FăUHLD îi sunt destinate, cu respectarea PăVXULORU de SUHFDX܊LH� 
3. 'DFă este QHFHVDUă intrarea în LQFLQWă� sunt obligatorii triajul epidemiologic ܈L dezinfectarea 
mâinilor. 
4. Triajul epidemiologic nu LPSOLFă înregistrarea datelor cu caracter personal ЮL FRQVWă în: 

a) PăVXUDUHD temperaturii prin termometru noncontact (temperatura vQUHJLVWUDWă nu trebuie Vă 
GHSă܈HDVFă 37,3°C); 
b) observarea semnelor ܈L simptomelor respiratorii (de tipul: tuse IUHFYHQWă� VWUăQXW frecvent, 
stare JHQHUDOă PRGLILFDWă�� 
În cazul în care temperatura vQUHJLVWUDWă GHSă܈H܈WH 37,3°C, se UHFRPDQGă repetarea PăVXUăULL 
temperaturii, GXSă o SHULRDGă de 2-5 minute de repaus. 
'DFă se FRQVWDWă PHQ܊LQHUHD unei temperaturi peste 37,3°C VDX܈�L SUH]HQ܊D altor simptome 
respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în LQFLQWă� 
'DFă temperatura vQUHJLVWUDWă nu GHSă܈H܈WH 37,3°C, iar persoana nu SUH]LQWă alte simptome 
respiratorii, i se permite accesul doar vQVR܊LWă de FăWUH o SHUVRDQă din sediu ܈L GXSă înregistrarea 
biroului/camerei/departamentului unde va merge. 
 

 Alte masuri dispuse pe perioada starii de alerta: 

IV. Persoanele cu IXQF܊LH de conducere din fiecare unitate �܈HILL de VWUXFWXUă� au responsabilitatea de 
a dispune triajul REVHUYD܊LRQDO al DQJDMD܊LORU din subordinea direct; 

V. responsabilul cu securitatea ܈L VăQăWDWHD în PXQFă va face instruirea DQJDMD܊LORU în ceea ce 
SULYH܈WH securitatea ܈L VăQăWDWHD în PXQFă (SSM). 

   



 

 Avand in vedere cele de mai sus, sunt necesare urmatoarele : 

- desemnarea persoanei pentru triaj epidemiologic; 
- achizitionarea de masti de protectie de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95) pentru personalul institutiei 

precum si a dezinfectantul pentru personal si vizitatori; 
- publicarea pe pagina proprie a institutiei a masurilor organizatorice pe perioada starii de alerta. 
- Diseminarea prezentului material angajatilor institutiei. 

 
 
 
 

Intocmit, 
Consilier aplicare legea 544/2001, 

Iuliana NITA  
 

 

 

 

 

 

 

 

     PRIMAR, 
   Florin Snae                                     &2175$6(01($=Ă� 
      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 588܉)܇� 
                           Gabriel Dinu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- referatul responsabilului cu aplicarea Legii nr.544/2001 privind accesul la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat la nr.206/11.01.2022;
	- prevederile art.241 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
	D I S P O Z I Ț I E:

