
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORDIN 

 
Privind realizarea măsurilor ce revin instituţiei în anul 2017 pe liniede SSM - securitate şi 
sănătate în muncă, P.S.I. – S.U. (prevenirea si stingerea incendiilor - situatii de urgenta)  

 
Prefectul judeţului Neamţ 
Având în vedere: 
 - Legea nr. 312 / 2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; Hotărârea 
Guvernului nr. 37 / 2008 pentru modificarea H.H. nr. 355 / 2007 privind 
supravegherea sănătăţii lucrătorilor; Norma metodologică din 11.10.2006 de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006; 
Hotărârea de Guvern nr. 971 / 2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de 
vizualizare; Hotărârea de Guvern nr. 1091 / 2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru locul de muncă; Hotărârea Guvernului nr. 1136 / 
2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice; 
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262 / 2010 privind aprobarea 
dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţiile şi construcţiile 
pentru birouri de reglementare a prevederilor legislative din Legea nr. 307 / 
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate 
prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 / 2007; 
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 291 / 2011 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor M.A.I.; 
- Ordinul M.A.I. nr. 32 / 2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie 
a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne; 
- referatul nr. 1161 din 29.01.2015, întocmit de responsabilul SSM pe unitate, 
privind realizarea măsurilor ce revin instituţiei pe linie de securitate şi sănătate 
în muncă în anul 2014. 
 În temeiul art. 26 alin (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului, republicată, emit prezentul   
 
 

ORDIN: 
 
         Art.1  – Se aprobă măsurile propuse, pentru anul 2015, pe linie de 
securitate şi sănătate în muncă, tematica de instruire la locul de muncă. 

ROMÂNI A 
 
 

 
 
 

 

MI NI STERUL AFACERI LOR I NTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 



Art.2  – Se aprobă Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, în 
următoarea componenţă: 

Preşedinte:   conducătorul instituţiei   Prefectul 
Membri:   comisar şef de poliţie dr.  Frangulea George 
    reprezentantul salariaţilor Nistor Gheorghe 
Secretar:  responsabil SSM    Andone Dănuţ 
Art.3  – Se aprobă componenţa Comisiei pentru identificarea şi evaluarea 

riscurilor, astfel;  
- conducătorul instituţiei; 
- conducătorul punctului de lucru; 
- responsabilul RMI pe unitate; 
- evaluatorul de risc autorizat; 
- lucrătorul desemnat pentru activitatea SSM 
Art. 4 – Se numesc persoanele responsabile cu evacuarea în caz de 

intervenţie după cum urmează: 
Nistor Gheorghe –responsabil cu evacuarea 
Acatrinei Gheorghe –echipa de intervenţie la etajul 1 
Ursu Paul Ciprian –echipa de intervenţie la etajul 1 
Pătrăcescu Stelian –echipa de intervenţie la parter  
Răducanu Daniel –echipa de intervenţie la parter  
Art. 5. Se menţine Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

comitetului de securitate şi sănătate în muncă aprobat prin O. P. nr. 200 / 2011. 
Art. 6. Prezentul ordin vine în completarea Ordinului Prefectului nr. 200 

emis în data de 08.06.2011 şi se comunică persoanelor nominalizate, precum 
şi altor persoane şi autorităţi interesate. 

 
 
 
Nr. 38 Din 15.02.2017  
 
Întocmit şi procesat : consilier superior Dănuţ ANDONE 
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