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PARTEA GENERA LA

710.

În baza articolului 2 din Hotărârea de adoptare a Actului privind 
evaluarea riscului pentru toate locurile de muncă şi în mediul de mun-
că pentru organele Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial 
al P.A.V.” nr. 22/2015), articolului 3 din Regulamentul privind măsuri-
le preventive pentru munca sigură şi sănătoasă pentru prevenirea apa-
riţiei şi răspândirea epidemiei de boli infecţioase („Monitorul oficial al 
RS”, nr. 94/2020) raportat la articolul 7 din Legea privind securitatea 
şi sănătatea în muncă („Monitorul oficial al RS”, numărul 101/2005, 
91/2015 şi 113/2017 – al. lege) vicepreşedintele Guvernului Provincial 
şi secretar provincial pentru economie şi turism emite

P L A N U L

DE APLICARE A MĂSURILOR
PENTRU PREVENIREA APARIŢIEI ŞI RĂSPÂNDIREA 

EPIDEMIEI DE BOLI INFECŢIOASE

Planul de aplicare a măsurilor pentru prevenirea apariţiei şi răspân-
direa epidemiei de boli infecţioase (în continuare: Planul), se referă la 
toate locurile de muncă în mediul de muncă pentru organele provinci-
ale ale administraţiei. 

Planul este parte integrantă a Actului privind evaluarea riscului 
pentru toate locurile de muncă şi în mediul de muncă pentru organele 
P.A. Voivodina.

I

Introducere

Conform reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, angajatorul este obligat să asigure muncă sigură şi sănătoasă 
angajaţilor şi altor persoane prezente în procesul muncii, precum şi tu-
turor persoanelor care se află în spaţiul de muncă şi în mediul de mun-
că la angajator. În acest scop este obligat să aplice măsuri preventive 
de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea, eliminarea  sau 
micşorarea riscului, respectiv să planifice măsuri de protecţie pentru 
prevenirea apariţiei şi răspândirea epidemiei de boli infecţioase. 

Hotărârea de adoptare a Actului privind evaluarea riscului pentru 
toate locurile de muncă şi în mediul de muncă pentru organele Pro-
vinciei Autonome Voivodina a fost adoptată şi publicată în („Buletinul 
oficial al P.A. Voivodina”, nr. 22/2015)

DATE GENERALE PRIVIND GUVERNUL PROVINCIAL AL 
PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA:

Denumirea angajatorului: Guvernul Provincial al Provinciei Auto-
nome Voivodina

Adresa sediului: Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina nr. 16
Codul poştal şi oraşul: 21000, Novi Sad
Numărul matricol: 08068615
Codul de identificare fiscală: 103762102
Cifrul activităţii: 8411

A fost constituit Guvernul Provincial, Secretariatul Guvernului 
Provincial şi secretariatele provinciale:

1. Secretariatul Provincial pentru Urbanism şi Protecţia Mediului,
2. Secretariatul Provincial pentru Energetică, Construcţii şi Trans-

porturi, 
3. Secretariatul Provincial pentru Învăţământul Superior şi Activita-

tea de Cercetare Ştiinţifică, 
4. Secretariatul Provincial pentru Agricultură, Economia Apelor şi 

Silvicultură, 
5. Secretariatul Provincial pentru Finanţe, 
6. Secretariatul Provincial pentru Cultură, Informarea Publică şi 

Relaţiile cu Comunităţile Confesionale, 
7. Secretariatul Provincial pentru Sport şi Tineret, 
8. Secretariatul Provincial pentru Sănătate, 
9. Secretariatul Provincial pentru Economie şi Turism, 

10. Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Adminis-
traţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, 

11. Secretariatul Provincial pentru Politica Socială, Demografie şi 
Egalitatea de Şanse, 

12. Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, Coopera-
rea Interregională şi Autoguvernarea Locală. 

Au fost constituite direcţiile:
1. Direcţia pentru Activităţile Comune ale Organelor Provinciale, 
2. Direcţia de Investiţii Capitale a Provinciei Autonome Voivodina,
3. Direcției pentru Patrimoniul Provinciei Autonome Voivodina.

 Au fost constituite serviciile:
1. Serviciul pentru realizarea Programului de dezvoltare a Provinci-

ei Autonome Voivodina,
2. Serviciul pentru Inspecţia Bugetară al Provinciei Autonome Voi-

vodina,
3. Serviciului de Administrare a Resurselor Umane, 
4. Serviciul pentru Auditul Intern al Beneficiarilor Mijloacelor Bu-

getare ale Provinciei Autonome Voivodina 
5. Serviciul Adunării Provinciei Autonome Voivodina. 

Alte organe:
1. Magistratura Provinciei Autonome Voivodina,
2. Protectorul Provincial al Cetăţenilor-Ombudsmanul.

La Guvernul Provincial în toate organele enumerate la data de 
14.07.2020 numărul total al agajaţilor este 1036, iar în baza contrac-
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telor privind activităţile temporare provizorii sunt angajate 158 per-
soane.

Sediile organelor Guvernului Provincial sunt  la următoarele locaţii:

Clădirea administrativă Bulevar Mihajla Pupina nr. 16, Novi Sad,
Clădirea administrativă Bulevar Mihajla Pupina nr. 6, Novi Sad,
Clădirea administrativă Bulevar Mihajla Pupina nr. 25, Novi Sad,
Adunarea P.A.V. Vladike Platona bb, Novi Sad, 
Service auto str. Danila Kiša 42, Novi Sad, 
Vila „Vojvodina“, Čortanovci, 
Vila „Vojvodina“, Sremska Kamenica şi 
Vila „Vojvodina”, Ravne. 

II

Obligaţiile angajatorului

Angajatorul preia măsuri preventive şi activităţi pentru prevenirea 
apariţiei epidemiei de boli infecţioase şi anume:

1. Pentru fiecare loc de muncă – angajat trebuie asigurată instrucţi-
une în formă scrisă şi îndrumare privind măsurile şi procedurile 
pentru prevenirea apariţiei epidemiei de boli infecţioase (sunt în-
tocmite de către persoana însărcinată cu securitatea şi sănătatea 
în muncă);

2. Munca este organizată în schimburi în scopul micşorării numă-
rului de angajaţi în birourile angajatorului (sunt aplicate de către 
funcţionarii – secretari şi directori ai direcţiilor);

3. Măsurile igienice trebuie efectuate cu regularitate, prin majorarea 
angajării numărului de muncitori însărcinaţi cu întreţinerea igie-
nei, în toate încăperile de lucru şi auxiliare ale organelor provin-
ciale trebuie efectuată dezinfectarea cu regularitate a încheperilor 
de lucru şi auxiliare, trebuie afişate liste privind timpul măsurilor 
desfăşurate (organizează şi aplică directorul Direcţiei pentru Ac-
tivităţile Comune ale Organelor Provinciale);

4. Trebuie elaborate îndrumări – instrucţiuni privind comportamen-
tul furnizorilor, executanţilor de lucrări şi colaboratorilor externi 
când sunt prezenţi în încăperile organelor provinciale (persoana 
pentru securitatea şi sănătatea în muncă);

5. Organizează îndepărtarea în siguranţă a gunoiului prin asigurarea 
ambalării adecvate pentru depozitarea şi transportul gunoiului 
(organizează şi aplică directorul Direcţiei pentru Activităţile Co-
mune ale Organelor Provinciale);

6. Pentru ambulatoriu Căminului sanitar „Novi Sad”, care se află 
în edificiul Guvernului Provincial, trebuie asigurată o încăpere 
specială pentru depozitarea gunoiului medical şi trebuie marcate 
drumurile pentru îndepărtarea gunoiului şi drumurile curate, pre-
cum şi o încăpere specială pentru izolarea persoanelor infectate 
(organizează şi aplică directorul Direcţiei pentru Activităţile Co-
mune ale Organelor Provinciale).

În cazul apariţiei unei boli infecţioase, angajatorul preia următoa-
rele măsuri:

1. Încăperea – biroul în care a fost persoana infectată, obligatoriu 
trebuie curăţate detaliat şi dezinfectat biroul şi mijloacele de lu-
cru (organizează şi aplică directorul Direcţiei pentru Activităţile 
Comune ale Organelor Provinciale);

2. Toţi angajaţi sunt obligaţi să respecte procedura de intrare, ieşire 
şi mişcare în spaţiul de lucru şi sunt obligaţi să poarte mijloace de 
protecţie (organizează şi aplică directorul Direcţiei pentru Activi-
tăţile Comune ale Organelor Provinciale);

3. Contactele cu persoana infectată trebuie evitate (responsabil este 
persoana infectată şi angajaţii din mediul lui);

4. În cooperare cu Medicina muncii şi Institutul pentru sănătatea 
publică al Vovodinei, trebuie aplicate şi toate celelalte măsuri pe 
care le stabilesc (responsabili funcţionarii în organele provinciale 
şi persoana însărcinată cu securitatea şi sănătatea);

5. În urma publicării de către organele competente ale R. Serbia 
privind apariţia epidemiei de boli infecţioase (epidemie sau pan-
demie) trebuie elaborate instrucţiunile-îndrumările privind pre-
venirea răspândirii epidemiei de boli infecţioase apărute (este 

responsabilă persoana pentru securitate şi sănătate).

III

Obligaţiile angajaţilor în organele provinciale

Angajaţii în organele provinciale sunt obligaţi în vederea prevenirii 
apariţiei şi răspândirii epidemiei de boli infecţioase să aplice urmă-
toarele:

1. Să aplice toate măsurile preventive de securitate şi sănătate în 
muncă, pentru a-şi păstra sănătatea, precum şi sănătatea altor an-
gajaţi;

2. Să folosească conform destinaţiei mijloacele reglementate şi 
echipamentul pentru protecţia personală în muncă, să le gestio-
neze cu atenţie, să nu îşi pună în pericol sănătatea şi siguranţa, 
precum şi sănătatea şi siguranţa altor persoane;

3. Se îngrijeşte suplimentar de igiena personală, îşi spală mâinile 
cu regularitate;

4. Hainele persoanle le ţine separat de mijloacele pentru igiena per-
soanlă şi de hainele de lucru;

5. Obligatoriu anunţă şeful dacă suspectează la simptomele unei 
boli infecţioase, sau la alţi angajaţi sau membri ai familiei;

6. Înainte să înceapă munca controlează locul de muncă, inclusiv 
şi mijloacele de lucru pe care le foloseşte, precum şi mijloacele 
şi echipamentul pentru protecţia în muncă personală, iar în cazul 
observării deficienţelor anunţă şeful sau altă persoană autorizată; 

7. Înainte de a părăsi locul de muncă, lasă locul de muncă şi mijloa-
cele de lucru în poziţia să nu pună în pericol alţi angajaţi;

8. Dacă vede ceva neobişnuit imediat anunţă şeful  cu privire la 
iregularităţi, daune, pericol sau alte situaţi care ar putea pune în 
pericol la locul de muncă siguranţa şi sănătatea sa, sau siguranţa 
şi sănătatea altor angajaţi;

9. Colaborează cu şeful sau cu persoana însărcinată cu securitatea şi 
sănătatea în muncă, pentru a pune în aplicare măsurile suplimen-
tare necesare pentru securitatea şi sănătatea în muncă.

IV

Obligaţiile şi controlul aplicării măsurilor şi activităţilor preventive

Pentru aplicarea măsurilor preventive privind prevenirea  apariţi-
ei şi răspândirea de boli infecţioase pentru organele provinciale ale 
administraţiei sunt responsabili şefii organelor provinciale ale admi-
nistraţiei.

Controlul aplicării eficacităţii măsurilor  de securitate şi sănătate a 
angajaţilor la locul de muncă în organle provinciale este executat de 
către persoana însărcinată cu securitatea şi sănătatea în muncă. 

V

Concluzii

Scopul acestui plan este aplicarea în întregime a măsurilor anti-epi-
demiologice la apariţia şi răspândirea bolilor infecţioase în organele 
provinciale ale administraţiei.

În urma proclamării epidemiei sau apariţia unei boli infecţioase, 
în baza acestui plan vor fi elaborate instrucţiunile – îndrumările de 
specialitate, în colaborare cu serviciul epidemiologic pentru boala in-
fecţioasă concretă. 

VI

Planul acesta intră în vigoare pe data publicării în „Buletinul oficial 
al P.A.V.”.

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI 
TURISM

Numărul: 144-16-2/2020
Data: 17.07.2020

VICEPREŞEDINTELE GUVERNULUI PROVINCIAL 
ŞI SECRETAR PROVINCIAL

Ivan Đoković

Menţiune:
În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.” nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării 
Provinciei privind publicarea reglementărilor şi a altor acte („Buletinul oficial al P.A.V.”, nr. 54/14, 29/17 şi 12/18). 
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PARTEA GENERALĂ

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
ECONOMIE ŞI TURISM

710. Planul de aplicare a măsurilor pentru prevenirea apariţi-
ei şi răspândirea epidemiei de boli infecţioase;

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

711. Decizia privind avizarea Raportului financiar al Fon-
dului de Garanţii al Provinciei Autonome Voivodina 
pentru anul 2019;

712. Decizia privind avizarea Bilanţului Organizaţiei de Tu-
rism din Voivodina pentru anul 2019;

713. Decizia privind avizarea Modificăriii şi completării 
Planului financiar al Institutului Provincial de Sport şi 
Medicină Sportivă pentru anul 2020;

714. Decizia privind încetarea funcţiei preşedintelui şi mem-
brilor Consiliul de administrație al Teatrului Naţional 
Sârb din Novi Sad;

715. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administrație al Teatrului Naţional Sârb 
din Novi Sad;

716. Decizia privind încetarea funcţiei preşedintelui şi mem-
brilor Comitetului de control al Teatrului Naţional Sârb 
din Novi Sad;

717. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Teatrului Naţional Sârb din 
Novi Sad;

718. Decizia privind încetarea funcţiei preşedintelui şi mem-
brilor Comitetului de control al Orchestrei Simfonice 
Voivodinene, Novi Sad;

719. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor Co-
mitetului de control al Orchestrei Simfonice Voivodi-
nene, Novi Sad;

720. Decizia privind destituirea din funcţie a directorului In-
stitutului Provincial de Sport şi Medicină Sportivă;

721. Decizia privind numirea directorului interimar al Insti-
tutului Provincial de Sport şi Medicină Sportivă;

722. Decizia privind destituirea Consiliului Şcolii Tehnice 
de Înalte Studii de Specialitate din Subotica;

723. Decizia de avizare a Hotărârii privind repartizarea ve-
nitului  societăţii cu răspundere limitată „Incubatorul 
de afaceri Zrenianin – Business Incubator Zrenjanin” 
pentru anul 2019;

724. Decizia de avizare a Hotărârii privind repartizarea ve-
nitului conform bilanţului pentru anul 2019  s.r.l. „In-
cubatorul de afaceri Senta - Üzleti inkubátor Kft. Senta 
- Zenta”;

725. Decizia de avizare a Regulamentului de modificare şi 
completare a Regulamentului privind organizarea și sis-
tematizarea activităților Centrului Gerontologic „Srem“ 
din Ruma;

726. Decizia de autorizare a lui Robert Otot, locţiitorul se-
cretarului provincial pentru agricultură, economia ape-
lor şi silvicultură pentru încheierea Anexei la Contrac-
tul colectiv  cu Î.P.E.A „Vode Vojvodine”;

727. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă  numărul: 401-7/2020-63;

728. Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva buge-
tară curentă  numărul: 401-7/2020-64;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI 

SILVICULTURĂ

729. Decizia privind darea terenului de vânătoare “Dobreč“ 
spre gospodărire;

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA 
SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE 

ŞANSE

730. Decizia de avizare a numirii directorului interimar al 
Centrului pentru Munca Socială  „1 Martie” Alibunar;

731. Decizia de avizare a numirii directorului Centrului pen-
tru Munca Socială al Comunei Temerin.
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