
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A N U N T 
IN ATENTIA ANGAJATORILOR 

In perioadele in care se inregistreaza temperaturi extreme, respectiv 
temperaturi ale aerului din exterior care scad sub valoarea -20°C si/sau indicele de 
racire scade sub -32 unitati, angajatorii, indiferent de natura si structura capitalului 
social, trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de 
sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber, conform Legii nr. 436 din 18 iulie 
2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000, privind 
măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia 
persoanelor încadrate în muncă: 
 a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoana/schimb; 

b) acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care 
se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător; 
c) asigurarea echipamentului individual de protecţie. 
 
Angajatorii care nu pot asigura conditiile de mai sus, de comun acord cu 

reprezentantii sindicatelor sau cu reprezentantii alesi ai salariatilor, vor lua masurile 
dispuse în Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000 (reducerea programului de lucru, 
esalonarea pe doua perioade a zilei de lucru, întreruperea colectivă a lucrului cu 
asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, 
potrivit prevederilor legale etc.). 

Pentru prevenirea unor îmbolnaviri profesionale determinate de lucrul in 
conditii de temperaturi extreme angajatorul trebuie sa ia următoarele masuri: 

- asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical 
periodic, urmarind depistarea precoce a contraindicatiilor pentru munca 
la temperaturi crescute sau scazute; 

- asigurarea primului ajutor si a transportului la cea mai apropiata unitate 
sanitara a persoanelor afectate; 

- trecerea, dupa posibilităţi, in alte locuri de muncă sau reducerea 
programului de munca pentru persoanele cu afectiuni, care au 
contraindicatii privind munca la temperaturi extreme. 
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