
Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, Bucure ti
Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97
comunicare@inspectiamuncii.ro
www.inspectmun.ro

INSPEC IA MUNCII

                                                                                                                                       21 iunie 2016

Comunicat de pres

Inspec ia Muncii: reguli pe timp de canicul

Ca urmare a avertiz rilor emise de Administra ia Na ional  de Meteorologie referitoare la
temperaturile ce vor fi atinse în zilele urm toare, în care disconfortul termic va fi
accentuat, iar indicele temperatur -umezeal  (ITU) va dep i pragul critic de 80 de unit i
în cea mai mare parte a rii, Inspec ia Muncii, prin intermediul inspectoratelor teritoriale
de munc , va controla respectarea m surilor ce pot fi aplicate în perioadele cu
temperaturi extreme pentru protec ia persoanelor încadrate în munc .
Angajatorii sunt obliga i s  asigure condi ii minime pentru men inerea st rii de s tate a
salaria ilor: reducerea intensit ii i ritmului activit ilor fizice, asigurarea ventila iei la
locurile de munc , alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de
lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, asigurarea apei minerale, câte 2-4 litri de
persoan  pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protec ie, asigurarea de
du uri.

Pentru prevenirea unor îmboln viri profesionale determinate de lucrul în condi ii de
temperaturi extreme, angajatorul trebuie sa ia urm toarele m suri: s  asigure examenul
medical la angajare i control medical periodic, s  urm reasc  depistarea precoce a
salaria ilor cu contraindica ii pentru munca la temperaturi crescute, s  asigure primul
ajutor i transportul la cea mai apropiat  unitate sanitar  a persoanelor afectate,
trecerea, dup  posibilit i, în alte locuri de munc  sau reducerea programului de munc
pentru persoanele cu afec iuni, care au contraindica ii privind munc  la temperaturi
extreme.
Nerespectarea prevederilor Ordonantei 99/2000 se sanc ioneaz  cu amenda de la 1500 –
2500 lei.

“Ne concentr m aten ia pe sectoarele economice în care se lucreaz  în spa ii deschise i
se desfa oar  activit i ce necesit  efort fizic deosebit, caz în care angajatorul poate
reduce durata zilei de munc  sau poate e alona ziua de lucru pe dou  perioade.
Angajatorii care nu pot asigura aceste condi ii, trebuie s  stabilieasc  de comun acord cu
reprezentan ii sindicatelor sau cu reprezentan ii ale i ai salaria ilor alte m suri cum ar fi:
reducerea programului de lucru sau e alonarea pe dou  perioade a zilei de lucru - Dantes
Nicoale BRATU,  inspector general de stat”.
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