
 

D I S P O Z I Ţ I E   

privind  activităţile specifice ale personalului implicat în asistenţa medicală comunitară , pe 

perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României 

 

       Având în vedere prevederile : 

-Art.1 și art.3 alin.2 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.725 din 30.04.2020 privind 

stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la 

domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19  ; 

-Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările 

ulterioare şi H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

          Văzând Referatul  nr. 12582/04.05.2020 al Compartimentului Resurse umane privind 

activităţile specifice ale personalului implicat în asistenţa medicală comunitară , pe perioada 

pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României ;  

    În temeiul art.155 și  art.196 alin.1 lit.b) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

          Primarul comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, emite prezenta DISPOZIŢIE: 

 Art.1. Pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul 

României , fişa de  post  a mediatorului sanitar din cadrul Compartimentului Administrativ 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bărcănești se completează cu  

atribuţiile  prevăzute  în anexa ce face parte integrantă  din prezenta dispoziţie . 

         Art.2. Echipamentul individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în contextul 

epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la art.1 este asigurat de către 

UAT Comuna Bărcăneşti. 

         Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la îndeplinire de compartimentele cu 

atributii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, iar dispoziţia va fi 

comunicată persoanelor şi autorităţilor interesate prin grija secretarului general al comunei. 

                                                          P R I M A R , 

                                                 Valeriu Lupu 
Contrasemnează : 

                                                                                  Secretar general al comunei, 

                                 Nicoleta     Savu  
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