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INSPECŢIA MUNCII  

 
ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

 ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ                    
ȘI  

AL SUPRAVEGHERII PIEȚEI PRODUSELOR                                      
ÎN DOMENIILE DE COMPETENȚĂ  

 
 

În contextul răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Inspecţia Muncii 
recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor 
participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de 
Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență şi de autoritățile competente, 
pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19. 

Inspecţia Muncii vine în întâmpinarea angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor 
acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă prin prezentarea unor 
aspecte practice legate de contextul actual.  

 
Întrebare: Cine are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor la 
locurile de muncă, în contextul actual?  
 
Răspuns: Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în 
toate aspectele legate de muncă, potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată. 
 
Întrebare: În contextul actual, mai este necesară instruirea lucrătorilor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă?  
 
Răspuns: Da, informaţi şi instruiţi lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea 
îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente! 
Aceasta reprezintă o obligaţie a angajatorilor, potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată. 
 
Întrebare: Ca angajator, am obligaţia de a da lucrătorilor echipamente individuale de 
protecţie?    
 
Răspuns: Da, asiguraţi echipamente individuale de protecţie (EIP)1 (spre exemplu: măști 
de protecţie, mănuși de protecție etc.), instruiţi lucrătorii privind folosirea corectă a EIP 
şi verificaţi corecta utilizare a acestora! În cazul degradării sau al pierderii calităţilor de 
protecţie, acordaţi echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii 
împotriva COVID-19. 
 

                                                           
1 Echipamentul individual de protecţie reprezintă orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia 

ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat 

pentru a îndeplini acest obiectiv (art. 5 lit. j) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare). 
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Întrebare: În calitate de angajator, trebuie să iau măsuri igienico-sanitare pentru 
prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus? 
 
Răspuns: Desigur, aveţi obligaţia de a stabili măsuri igienico-sanitare cu consultarea 
medicilor de medicina muncii. 
 
Întrebare: În calitate de lucrător, am dreptul la locul meu de muncă la săpun, 
prosoape de hârtie şi dezinfectanţi?   
 
Răspuns: Desigur, angajatorul dvs. are obligaţia să vă acorde, în mod gratuit, materiale 
igienico-sanitare (săpun, prosoape de hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină 
răspândirea infecției cu noul Coronavirus. 
 
Întrebare: Se pot organiza şedinţe de lucru cu colegii, în sala de reuniuni? 
 
Răspuns: Recomandăm evitarea organizării reuniunilor cu un grup mai mare de trei  
participanţi. De asemenea, limitaţi reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea 
sunt absolut necesare, luaţi toate măsurile de prevenire şi protecţie (ședinţe în sistem 
video conferință, distanţa de siguranţă între participanţi etc.). 
 
Întrebare: În cadrul proceselor de muncă dintr-o firmă se pot efectua activităţi 
colective? 
 
Răspuns: Limitaţi contactul dintre persoane, luaţi măsuri pentru păstrarea distanţei de 
siguranţă, evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact 
direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în 
cadrul proceselor de muncă etc.). 
 
Întrebare: Cine face dezinfectarea la locul de muncă sau în mijloacele de transport 
în comun?  
 
Răspuns: În conformitate cu prevederile legale, angajatorul are obligația să asigure 
dezinfectarea locurilor de muncă și a mijloacelor de transport în comun împotriva 
răspândirii COVID-19. În acest sens, angajatorul poate contracta serviciile unei firme 
specializate sau poate să instruiască lucrători din cadrul societății pentru efectuarea 
acestei sarcini de muncă cu respectarea prevederilor legale. 
 
Întrebare: Având în vedere starea de urgență instituită pe teritoriul României și 
Ordonanțele Militare emise, care recomandă deplasările în afara domiciliului doar în 
situații urgente sau când activitatea nu poate fi desfășurată prin telemuncă (ex.: 
personalul din farmacii), care sunt prevederile legale privind examenul de medicina 
muncii, acesta fiind obligatoriu în vederea emiterii fișei de aptitudine, document 
obligatoriu anexat la dosarul de angajare?  
 
Răspuns: Controlul medical la angajare este obligatoriu în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 355/2006 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, dar, având în vedere 
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situația excepțională în care ne aflăm, este necesar ca angajatorul să ia legătura cu 
medicul de medicina muncii, pentru a găsi de comun acord un mod de efectuare a 
acestuia, ținând cont de riscurile epidemiologice și de recomandările ministerului 
sănătății. În această situație, un control suplimentar, pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19, este absolut necesar.   
 
Întrebare: Cum se vor efectua controalele medicale periodice de medicina muncii, 
scadente în această perioadă? 

 
Răspuns: Pentru efectuarea controalelor medicale periodice, având în vedere situația 
excepțională în care ne aflăm, angajatorul trebuie să ia legătura cu medicul de medicina 
muncii cu care societatea are contract pentru realizarea supravegherii medicale a 
lucrătorilor, pentru a găsi de comun acord un mod de efectuare a controlului medical 
ținând cont de riscurile epidemiologice și de recomandările ministerului sănătății.   
 
Întrebare: Cine verifică șantierele care nu au fost închise ca urmare a deciziei 
primăriei? 
 
Răspuns: Articolul 34 din Decretul Prezidențial nr. 195/2020 prevede faptul că “Pe 
durata stării de urgenţă are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de 
către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepţia controalelor dispuse de către 
ministrul muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru punerea 
în aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a celor 
necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un 
grad ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă”. Pentru 
aplicarea acestui articol a fost emis Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 
671/17.03.2020 care a fost transmis tuturor inspectoratelor teritoriale de muncă.  
 
Întrebare: Ce se întâmplă cu fișele de aptitudine care expiră în perioada următoare? 
 
Răspuns: În acest caz, angajatorul trebuie să ia legătura cu medicul de medicina muncii 
cu care societatea are contract pentru realizarea supravegherii medicale a lucrătorilor, 
pentru a găsi de comun acord un mod de efectuare a controlului medical periodic ținând 
cont de riscurile epidemiologice și de recomandările ministerului sănătății.   
 
Întrebare: Pentru contractele de muncă noi, cum se vor efectua vizita medicală și 
procedura de instruire SSM înainte de angajare? 
 
Răspuns: Controlul medical la angajare este obligatoriu în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 355/2006 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, dar, având în vedere 
situația excepțională în care ne aflăm, angajatorul trebuie să ia legătura cu medicii de 
medicina muncii pentru a găsi de comun acord un mod de efectuare a acestuia, ținând 
cont de riscurile epidemiologice și de recomandările ministerului sănătății. Acest control 
este necesar la angajare pentru orice lucrător nou, întrucât îi protejează și pe ceilalți 
lucrători de la viitorul loc de muncă. În situația dată, acest control contribuie la 
prevenirea răspândirii COVID-19.  
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Și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă este 
obligatorie, deoarece prevede faptul că lucrătorii nu vor putea fi angajați dacă nu și-au 
însușit cunoștințele prezentate în instruirea introductiv-generală. În această perioadă, 
angajatorii trebuie să pună un accent deosebit și pe instruirea lucrătorilor cu privire la 
riscurile induse de COVID-19.   
 
Întrebare: IM/ITM va controla angajatorii care nu respectă prevederile impuse de 
reglementările SSM și nu oferă echipament de protecție adecvat (măști, mănuși, 
dezinfectant) lucrătorilor expuși?  Ce riscă acești angajatori? 
 
Răspuns: În această perioadă, controlul angajatorilor care sunt reclamați că nu respectă 
legislația în domeniul securității și sănătății în muncă va avea loc numai în condițiile 
articolului 34 din Decretul Prezidențial nr. 195/2020, care prevede faptul că  “Pe durata 
stării de urgenţă are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către 
inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepţia controalelor dispuse de către ministrul 
muncii şi protecţiei sociale, a celor dispuse de Inspecţia Muncii pentru punerea în 
aplicare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, a celor 
necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârşirea unor fapte cu un 
grad ridicat de pericol social şi pentru cercetarea accidentelor de muncă”. În toată 
această perioadă, obligațiile angajatorilor cu privire la respectarea legislației în 
domeniul securității și sănătății în muncă nu se suspendă. 
 
Întrebare: Ce tipuri de echipamente individuale de protecție (EIP) sunt recomandate 
a fi utilizate de personalul care acordă îngrijiri medicale sau care vine în contact cu 
pacienți suspectați sau confirmați a fi infectați cu COVID-19? 
 
Răspuns: Potrivit informațiilor de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul 
Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control), tipurile de EIP 
recomandate a fi utilizate de personalul care acordă îngrijiri medicale sau care vine în 
contact cu pacienți suspectați sau confirmați a fi infectați cu COVID-19 sunt: semi-măști 
de tipul FFPE2 sau FFPE3 (protecție respiratorie), ochelari sau apărătoare pentru față 
(protecție a ochilor), combinezon cu mâneci lungi (protecție pentru corp), mănuși 
(protecție pentru mâini). Menționăm faptul că, potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la 
Regulamentul (UE) 2016/425, echipamentele individuale de protecție destinate a 
proteja utilizatorul la riscuri care pot provoca consecințe foarte grave, cum ar fi decesul 
sau afectarea în mod ireversibil a sănătății - agenți biologici nocivi, se încadrează în 
categoria III de EIP (trebuie avute în vedere informațiile producătorului cu privire la 
riscurile pentru care oferă protecție respectivul EIP). 
 
Întrebare: Ce condiții trebuie să îndeplinească aceste echipamente (încadrate în 
categoria III de EIP) pentru a fi puse la dispoziție pe piață? 
 
Răspuns: Producătorul trebuie să respecte, în principal, următoarele condiții: 
- să proiecteze și să realizeze produsele astfel încât să îndeplinească cerințele de 
sănătate și securitate aplicabile din legislație (Regulamentul UE 2016/425, și/sau 
standardul armonizat corespunzător); 
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- să urmeze procedurile de evaluare corespunzătoare, menționate la art. 19 din 
Regulament:  „examinare UE de tip (Modul B)”, descrisă în Anexa V la Regulament, la un 
organism notificat, înainte de introducerea în fabricație, iar pe parcursul fabricației să 
supună producția uneia din procedurile descrise in anexele VII (Modul C2) sau VIII (Modul 
D) la un organism notificat; 
- să elaboreze și să păstreze o documentație tehnică în care să se includă dovezile 
privind caracteristicile (rapoarte de încercări, certificate sau alte documente emise de 
organismele notificate); 
- să aplice marcajul CE însoțit de numărul de identificare al organismului notificat 
implicat în controlul producției, pe fiecare exemplar sau pe cea mai mică unitate de 
ambalaj; 
- să emită „Declarația de conformitate UE” care să însoțească fiecare exemplar de EIP 
introdus pe piață sau să fie disponibilă o adresă online (adresă menționată în 
instrucțiuni); 
- să furnizeze instrucțiuni de utilizare împreună cu produsul.   
 
Întrebare: Producătorii de echipamente individuale de protecție trebuie să fie 
autorizați/avizați de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale? 
 
Răspuns: Nu, producătorii, precum și ceilalți operatori economici implicați în punerea la 
dispoziție pe piață a echipamentelor individuale de protecție trebuie să respecte 
obligațiile specifice, așa cum sunt acestea menționate în Regulamentul 2016/425 privind 
echipamentele individuale de protecție și H.G. nr. 305/2017 privind stabilirea unor 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425. 
 
Întrebare: Unde se pot găsi informaţii privind serviciile externe de prevenire şi 
protecţie abilitate? 
 
Răspuns: Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate se afişează pe 
pagina de internet a inspectoratelor teritoriale de muncă şi a Inspecţiei Muncii. 
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