
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECIZIE PRIVIND ASIGURAREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII INFECTĂRII 

CU NOUL CORONAVIRUS SARS CoV-2 COVID-19 ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR SOCIETĂȚII 

ȘI A PRESTATORILOR DE SERVICII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE ÎN 

DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (S.S.M.) ȘI MEDICINA MUNCII 

Nr.30 din 25.03.20 
 

                 Începând cu data de 25.03.2020 ca urmare a măsurilor speciale stabilite în Decretul 195/16.03.2020 al Președintelui României 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanțele militare ale ministrului de interne, deciziile Comitetului 

pentru situații de urgență, Comitetului pentru situații speciale de urgență, Comitetului municipiului București/județean pentru situații de 

urgență Ilfov/Constanta  , Recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS)/10.03.2020, Legea 319/2006 privind 

securitatea și sănătatea în muncă, HGR-1425/2006 Normele metodologice de  aplicare a  Legii  319/2006,  HGR  privind  cerințele  

minimale  de  securitate  și  sănătate  specifice  și  decizii  aleadministratorului societății,  în baza prevederilor Legii 31/1990 privind 

organizarea și conducerea societăților comerciale în scopul respectării și aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu noul 

coronavirus SARS CoV 2 Covid-19 decid următoarele: 

Se modifică prevederile, responsabilitățile și atribuțiile astfel: 
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Activitatea în cadrul societății/organizației/punct lucru al beneficiarului/angajatorului: 

•  activitățile vor fi suspendate/se vor desfășura în regim de urgență pe ture/schimburi /muncă la 

domiciliu/telemuncă/alte forme stabilite: ...................................................... în baza contractelor/actelor 

adiționale/decizii ale angajatorului 

•  informarea, consultarea și instruirea personalului va fi efectuată de conducătorul locului de  muncă/ șefii 

locurilor de muncă/angajatorul în săli dezinfectate și securizate/prin mijloace media/videoconferințe/ altele, 

conform programului de instruire-testare, tematicilor, instrucțiunilor proprii actualizate, modificate, stabilite și 

aprobate 

Activitatea lucrătorilor care desfășoară activități în afara sediului/punctului de lucru/șantierului 

societății/organizației se va desfășura astfel: 

- șoferi/mecanici/operatori utilaje/conducători auto vor efectua 

dezinfectarea vehiculului conform recomandărilor și/sau instrucțiunilor transmise 

de societate/beneficiar/client, vor utiliza echipamentele individuale/ materialele/ 

substanțele de protecție de fiecare dată când se preconizează a fi în contact cu 

persoane/zone/materiale care sunt infectate, la discuțiile cu alte persoane/ 

autorități 
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- casieri/operatori ghișeu/lucrători comerciali/vânzători/încărcători- 

distribuitori/manipulanți vor efectua dezinfectarea mesei de lucru/raft/vitrină/ 

transpalet/ambalaje/bani/carduri/mobilier și/sau echipamente de lucru 

conform recomandărilor și/sau instrucțiunilor transmise de societate/ 

beneficiar/ client, vor utiliza echipamentele individuale /materialele/ 

substanțele de protecție de fiecare dată când se preconizează a fi în contact 

cu persoane/zone/materialei care sunt infectate, la discuțiile cu alte 

persoane/ autorități 
 

 

- agenți comerciali/vânzări/merchandiseri/distribuitori afișe/alte persoane care efectuează 

activități comerciale și promovare, pază vor efectua dezinfectarea 

vehiculului/materialelor/ambalajelor/spațiului de lucru conform recomandărilor și/sau 

instrucțiunilor transmise de societate/beneficiar/client, vor utiliza echipamentele individuale 

/materialele/ substanțele de protecție de fiecare dată când se preconizează a fi în contact cu 

persoane/zone/materialei care sunt infectate, la discuțiile cu alte persoane/autorități 
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- referenți/operatori/lucrători relații clienți/executori/alti lucrători bancari vor 

efectua dezinfectarea vehiculului/birou/spațiului de lucru conform recomandărilor 

și/sau instrucțiunilor transmise de societate/beneficiar/ 

client, vor utiliza echipamentele individuale /materialele/ substanțele de 

protecție de fiecare dată când se preconizează a fi în contact cu persoane/zone/materialei care 

sunt infectate, la discuțiile cu  alte persoane/ autorități 
 

- alți lucrători care pot desfășura activități în afara sediului/punctului de lucru vor 

efectua dezinfectarea vehiculului/mijloacelor de muncă/spații de muncă/zone de acces 

conform recomandărilor și/sau instrucțiunilor transmise de societate/beneficiar/ client, vor 

utiliza echipamentele individuale/ materialele/ substanțele de protecție de fiecare dată când 

se preconizează a fi în contact cu persoane/zone / materiale care sunt 

infectate, la discuțiile cu alte persoane/autorități 
 

- pentru lucrătorii care au acces în sediu/punct de lucru al societății se va efectua dezinfectarea zonei de acces și 

materialelor/echipamentelor cu care au acces conform recomandărilor și/sau instrucțiunilor transmise de 

societate/beneficiar/client, vor utiliza echipamentele individuale /materialele/ substanțele de protecție de fiecare dată 

când se preconizează a fi în contact cu persoane/zone/materiale 

care sunt infectate, la discuțiile cu alte persoane/autorități 
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Activitatea lucrătorilor care desfășoară muncă la domiciliu/telemuncă se va desfășura conform actelor 

adiționale cu program flexibil 

Activitatea serviciului extern de prevenire și protecție în domeniul SSM se va desfășura astfel: 

- deplasarea la sediul/punctul de lucru/șantierele beneficiarului/angajatorului se vor suspenda/limita sau 

permite doar după asigurarea masurilor minime de prevenire și protecție 

- activitățile de prevenire și protecție specificate în contract se vor efectua în condiții de limitare a accesului/ prin 

discuții, instruiri, comunicări media/videochat sau videoconferințe/ supravegheri prin 

sisteme de supraveghere video/alte forme care pot asigura verificarea, controlul, 

comunicarea, analiza și decizia în domeniul securității și sănătății în muncă 
 

- instruirea personalului propriu și/sau al beneficiarului se va efectua prin modul clasic dacă este posibil cu 

condiția dezinfectării și securizării întâlnirii/ email, videoconferințe, videochat, lecții media, acces pe 

platforme de e learning/ alte forme 

- procesele verbale de control intern/rapoarte de lucru/rapoarte de inspecție/alte constatări se vor 

transmite și primi în format electronic 

Activitățile medicului de medicina muncii în relația cu personalul societății se va suspenda până 

la asigurarea consultului medical de față în zone și spații dezinfectate și securizate, vizita 

medicală la angajare se va efectua doar în clinici/spitale care au deschise aceste activități. 
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Se vor respecta Planul de măsuri și Instrucțiunile proprii de prevenire și protecție în domeniul 

SSM, SU privind prevenirea infectării cu noul coronavirus SARS CoV-2 Covid-19, alte măsuri comunicate. 

Informarea, consultarea și/sau instruirea personalului se va realiza astfel: 

- informarea, consultarea și/sau instruirea personalului propriu și/sau al beneficiarului se va efectua prin modul clasic 

dacă este posibil cu condiția dezinfectării și securizării întâlnirii/ email, videoconferințe, 

videochat, lecții media, acces pe platforme de e-learning/ alte forme urmând ca la finalizare 

să se poată face dovada înscrierii instruirii în raport electronic 

printabil, tabel nominal, raport distribuire email, documente, fișa rezultate 

instruire/test urmând ca în primele zile după încetarea măsurilor să se completeze și 

semneze în fișele individuale de instruire în domeniul SSM, SU conform prevederilor 

legale aplicabile la data inițierii situației de urgență – se va aplica derogarea pentru 

această perioadă pe baza forței majore la situație de urgență 

- pentru personalul care nu are acces la un sistem informatic se va utiliza 

sistemul de poștă sau curierat  

clasic sau în limita posibilităților financiare 

și tehnice se vor asigura mijloace informatice și contracte de furnizare acces 

la internet, aparate telefonice cu posibilitate de activități media, conferințe, 

aplicații de tip : mesagerie, whatsapp, zoom, alte aplicații. 
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- Verificările, controlul și acțiunile corective privind măsurile prevăzute mai sus se vor realiza în conformitate cu planurile interne 

ale societății/organizației/punct lucru al beneficiarului/angajatorului care vor fi aduse la cunoștința celor implicați conform 

procedurilor interne-externe de comunicare 

- Abilitările/autorizările/certificările/alte forme de conformitate cu cerințe legale/tehnice/specifice se vor prelungi automat dacă 

nu există prevederi contrare pâna la încetarea situației de urgență sau modificări comunicate de autoritățile și/sau organismele care 

asigură conformitatea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Cheltuielile privind modificările activităților vor fi asigurate de către angajatori/beneficiari/serviciul extern de prevenire și 

protecție/lucrători în funcție de dotările existente, potențiale, datele, sursele, posibilitățile financiare concrete sau alte situații stabilite 

în comun sau impuse prin prevederi legale ulterioare. 

- Orice neclarități sau detalii care duc la neasigurarea, neefectuarea, împiedicarea sau refuzul măsurilor de mai sus se vor 

comunica imediat între părți și/sau către terți (beneficiari/angajatori/lucrători/colegi/clienți/ personal din zonă /alte persoane afectate 

sau potențial afectate) după caz și în funcție de situația concretă. 
 

                          Administrator/manager/ director general societate,                                                                                       SSM, 
 

                         Prof. Radoslav Simina Ioana                                                                                     LEO MESSER 

 
 


