
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 

nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 

comunei Bod. 
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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

 din 26.03.2021 

 

DISPOZIȚIE nr.126 

privind instruirea periodică pentru securitate și sănătate în muncă 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Constituția României, revizuită în anul 2003, art. 41 lit.c. 

▪ Art.19 lit.a din Legea nr. 319/2006, Legea Securității și Sănătății în muncă, art.7 lit.c și d publicată în 

M.O. nr. 646 din 26 iulie 2006, 

▪ HG nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

319/2006 ,Cap.V sectiunea 4, art.96 și 97 publicată în M.O. nr. 882/30.10.2006; 

▪ Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

Art.1 Instruirea periodică a personalului angajat al Primăriei comunei BOD se execută după cum urmează: 

1.1. Personalul de conducere: (primar,viceprimar,șefi birouri etc)- instructajul periodic se va desfășura 

trimestrial (la 90 de zile); 

1.2. Personalul tehnico - administrativ: contabil ,inspector, asistent social, referent, auditori, secretar general 

comunal, personal cadastru, personal achizitii, contabilitate, etc - instructajul periodic se va desfășura - 

trimestrial (la 90 de zile); 

1.3. Personalul de execuție: - muncitor de întreținere / îngrijitor spații verzi , conducător auto neprofesionist 

,îngrijitor clădiri ,etc - instructajul periodic se va desfășura- trimestrial (la 90 de zile); 

1.4. Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav anati în relație contractuală cu Primăria BOD - 

instructajul periodic se va desfășura - semestrial (la 180 zile ) 

Art.2 Instruirea periodică se execută pe baza tematicilor întocmite de către serviciul extern de prevenire şi 

protecţie şi aprobate de către Primarul comunei BOD, care vor fi păstrate la persoana care efectuează 

instruirea. 

Art.3 Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în următoarele cazuri: 

a) când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare; 

b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţi specifice 

ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei 

riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în  instituția de administrație publică locală ; 

c) la reluarea activităţii după accident de muncă; 
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d) la executarea unor lucrări speciale; 

e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; 

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; 

g) la introducerea oricărei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. 

Art.4 Durata instruirii periodice prevăzute la art. 3 va fi de 2(două) ore. 

Art.5 Instruirea periodică prevăzută la art. 3  se va efectua pe baza tematicilor întocmite de către serviciul 

extern de prevenire şi protecție şi aprobate de către Primarul  comunei BOD  , care vor fi păstrate la persoana 

care efectuează instruirea. 

 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


