
                                                                                                                                                                                  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIA  Nr. 49/2020 

pentru numirea persoanei responsabile pentru verificarea temperaturii tuturor 
persoanelor care intră în incinta Primăriei Comunei Brădești 

 
 
Primarul comunei BRĂDEŞTI,  

 Având în vedere prevederile: 
- art. 5 alin. 2 lit. d), art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
- HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform căreia începând 
cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul ţării pe o durată de 30 de 
zile, 

- art. 1 și art. 2 din Ordinul MS nr. 827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 
combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile 
publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării,  

- Ordinului MS nr. 831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de 
securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, 

- Ordinului MMPS nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în 
condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

conform cărora angajatorii, operatorii economici, instituțiile publice și private au obligația de a 
măsura temperatura persoanelor care intră în incintă pentru a respecta obligațiile legale. 

Cu respectarea prevederilor: 
- Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 
si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE, 

- art. 6 alin. 1 și art. 10 din Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, 
măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, 

conform cărora datele care fac obiectul prezentei dispoziții (temperatura corporală) pot fi obținute doar 
în scopul specific: de a detecta posibile persoane infectate și de a evita accesul lor într-un anumit loc și 
contactul acestora cu alte persoane. 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. 1 lit. q (pct. 17) din Ordinul MS nr. 831/2020 coroborat cu art. 1 
alin. 1 lit. q (pct. 17) din Ordinul MMPS nr. 3577/2020, respectiv art. 155 alin. 5 lit. e) și  art. 196 alin. 1) 
lit. b) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
DISPUNE: 

 
Art.1. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții se desemnează persoanele responsabile cu 

verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în incinta Primăriei Comunei Brădești, cu 



                                                                                                                                                                                  

termometru non-contact omologat, cu scopul de a identifica acele persoane care au peste 37.3 grade 
Celsius temperatură, în vederea prevenirii răspândirii și transmiterii noului de tip de coronavirus 

SARS CoV-2: 
 
- D-l KOVÁCS IMRE, având funcția contractuală de execuție de referent în cadrul 

Compartimentului cultură al aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești, 
- D-l András Ferenc, șef SVSU.  

 
Termometrul non-contact nu stochează niciun fel de date cu privire la persoanele respective, 

întrucât măsurarea se face instantaneu, fără posibilitatea de memorare în cadrul termometrului. 
Art 2. Sarcinile persoanelor desemnate sunt în principal următoarele: 
 verifică temperatura corporală al angajaţilor la intrarea în sediul Primăriei, la începutul 
programului de lucru şi ori de câte ori revin în sediu; 
 verifică temperatura corporală ale tuturor persoanelor care doresc să intre în incinta 
Primăriei; 
 nu permit accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, 
depăşeşte 37,30 C; 
 informează conducătorul instituției de îndată ce se ivește suspiciunea că o persoană prezintă 
simptome de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 și interzic accesul în unitate ale 
persoanelor în cauză; 
 
De instruirea  si pregatirea persoanelor nominalizate raspunde, primarul comunei Brădești, D-ul 

Bokor Botond şi  medicul cabinetului de Medicina Muncii. 
 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate 

la art. 1 din prezenta dispoziție. 
Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei Brădești: 

persoanelor indicate la art. 1, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Brădești şi Prefectului județului Harghita, în vederea exercitării controlului de legalitate.             

     

   Comuna Brădești, la 18.05.2020 

 
PRIMAR 

               BOKOR BOTOND 
                                                                                    -L.S., ss.indescifrabilă- 

Contrasemnează, 

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești 

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă - 
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