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lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus 

 

 

Pe parcursul anului 2021 la nivelul ITM Călăraşi se va desfăşura acţiunea de control privind 
prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus, având ca obiectiv 
monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale care pot 
fi determinate de expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), 
precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate în întreprinderi. 

Acţiunea urmăreşte, pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea 
respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, pe de altă parte, 
identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi, 
care vizează riscurile profesionale rezultate sau care pot să rezulte din expunerea lucrătorilor 
la agentul biologic noul coronavirus, în cursul activităţii lor.  

Motivarea acţiunii: 

Emergenţa infecţiei cu noul coronavirus (coronavirusul sindromului acut respirator sever 2), 
denumit SARS-CoV-2, a condus la răspândirea bolii infecţioase denumită COVID-19 în întreaga 
lume. În 30 ianuarie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat COVID-19 o urgenţă de 
sănătate publică de interes internaţional, iar pe 11 martie 2020 a fost declarată pandemia. 
Până în noiembrie 2020 au fost raportate peste 56 milioane de cazuri confirmate şi peste 1 
milion de decese la nivel mondial. Situaţia numărului de cazuri confirmate de infecţie cu noul 
coronavirus, atât la nivel global, cât şi în România, este disponibilă pe pagina de Internet a 
Institutului Naţional de Sănătate Publică (www.cnscbt.ro). 

Starea de alertă în România a fost instituită prin Hotărârea Guvernului 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, aprobată cu modificări şi completări prin 
Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ulterior, starea de alertă a fost prelungită succesiv, cu perioade de câte 30 zile, prin hotărâri 
de Guvern care au prevăzut măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi 
instituţiile/autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor 
pe durata stării de alertă. 

În contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, determinată de 
răspândirea noului coronavirus, este necesară implementarea, de către angajatori, a unor 
măsuri specifice la locurile de muncă, pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, a 
lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă. 

Pe perioada stării de alertă pe teritoriul României, pentru asigurarea unei protecţii adecvate 
împotriva îmbolnăvirii cu noul coronavirus, angajatorii şi lucrătorii trebuie să respecte măsurile 



 

 

2 | 3 

Str. Flacăra, nr. 109, Călăraşi, Călăraşi 
Tel.: +4 0242 30 63 50 - 58; fax: +4 0242 31 87 77 
itmcalarasi@itmcalarasi.ro 
www.itmcalarasi.ro 

 

INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 
prevăzute în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, modificată, în Ordinul nr. 3577/831/2020 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 şi în Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de 

protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea 

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă. 

În vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, Legea nr. 55/2020, 
modificată, instituie pe durata stării de alertă măsuri temporare şi, după caz, graduale, în 
scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii. 

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte 
principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi 
securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, 
participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi 
direcţiile generale pentru implementarea acestor principii. Potrivit articolului 7 alin.(1) lit. b) 
al Legii nr. 319/2006, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru prevenirea 
riscurilor profesionale. De asemenea, angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pentru 
securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a 
substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă (art. 7 
alin.(4) lit. a).  

Ulterior evaluării riscurilor şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de 
lucru şi de producţie aplicate de către angajator trebuie să asigure îmbunătăţirea nivelului 
securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor 
întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice (art. 7 alin.(4) lit. b). 

Potrivit art. 8 al Hotărârii de Guvern nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, modificată, pentru orice activitate 
susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenţi biologici, angajatorul trebuie să 
determine natura, nivelul şi durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru 
sănătatea şi securitatea lucrătorilor şi pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate. De 
asemenea, angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor, la orice modificare a 
condiţiilor de lucru care pot să determine expunerea lucrătorilor la agenţi biologici, precum şi 
atunci când creşte numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat. 

Coronavirusul 2 care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2) este clasificat în 
grupa 3, potrivit pct. 12 din Anexa 3 - Clasificarea agenţilor biologici a Hotărârii de Guvern nr. 

1092/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de 
accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de 
respectare a cerinţelor legale privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la agenţi biologici în muncă, inclusiv la noul coronavirus.  

În acest context şi având în vedere necesitatea implementării, de către angajatori, a unor 
măsuri pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-
2) şi pentru verificarea desfăşurării activităţilor de la locurile de muncă în condiţii de securitate 
şi sănătate în muncă, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021 s-a 
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inclus prezenta Acţiune de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de 

infectare cu noul coronavirus. 

Acţiunea are ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind prevenirea 
şi limitarea răspândirii la locurile de muncă, a agentului biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2). 

 

Grupul ţintă: Acţiunea de control va viza întreprinderi din toate domeniile de activitate. 

 

Realizarea acţiunii va cuprinde următoarele etape: 

1.Vor fi selectate întreprinderile active din judeţ care vor fi cuprinse în acţiunea de control, din 
baza de date a inspectoratului teritorial de muncă. 

Termen: 15.02.2021 

2.Inspectorii de muncă vor efectua controale în întreprinderile stabilite la punctul anterior 
pentru a verifica respectarea prevederilor legale privind protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea, la locurile de muncă, la agentul biologic noul coronavirus (SARS-
CoV-2).  

Inspectorul de muncă va consemna rezultatul verificărilor efectuate în întreprindere prin 
completarea Chestionarului privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la 

protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agentul biologic noul 

coronavirus, conform modelului anexat procedurii de campanie. Chestionarul completat de 
inspectorul de muncă se anexează la Procesul-verbal de control. 

Termen: 10.12.2021 
 

 

 

Inspector Şef  

Ionel STAN  

 


