INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
COMUNICAT DE PRES
În aten ia angajatorilor:
Pentru respectarea prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 99/2000 privind m surile ce pot
fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia persoanelor încadrate în munc
aprobat prin Legea nr. 436 din 18 iulie 2001, cu modific rile i complet rile ulterioare, angajatorii vor
ini ia urm toarele m suri :
În perioadele cu temperaturi sc zute extreme, respectiv temperaturi sub -200 C sau, temperaturi care
corelate cu condi ii de vânt intens (vântul a c rui vitez dep
te 10 metri pe secund ), pot fi
echivalate cu acest nivel ( indicele de r cire scade sub pragul valoric de minus 32), angajatorii trebuie
ia toate m surile prev zute de Legea securit ii i s
ii în munc nr. 319/2006 i hot rârile de
guvern în aplicare, pentru asigurarea condi iilor de microclimat la locul de munc în limitele prev zute,
suri care vor fi stabilite de angajator împreun cu reprezentan ii sindicatelor sau, dup caz, cu
reprezentan ii salaria ilor. În unit ile în care func ioneaz Comitetele de Securitate i S
tate în Munc
surile vor fi stabilite de acestea, iar în institu ii i unit i finan ate din fonduri bugetare si
extrabugetare, m surile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conduc torii institu iilor.
1. Pentru men inerea st rii de s

tate a salaria ilor care lucreaz în aer liber:

distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1litru/persoan /schimb;
acordarea de pauze pentru refacerea capacit ii de termoreglare, scop în care se vor asigura spa ii fixe
sau mobile cu microclimat corespunz tor;
asigurarea echipamentului individual de protec ie.
2. Pentru prevenirea unor îmboln viri determinate de munc
angajatorii trebuie s asigure:

în condi ii de temperaturi extreme

examenul medical la angajare i a controlului medical periodic, urm rind depistarea precoce a
contraindica iilor pentru munca la temperaturi sc zute;
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
persoanele cu afec iuni, care au contraindica ii privind munca la temperaturi sc zute extreme.

pentru

Angajatorii care nu pot asigura condi iile de mai sus, de comun acord cu reprezentan ii sindicatelor sau
cu reprezentan ii salaria ilor, vor lua m surile dispuse în Ordonan a de Urgen nr. 99/2000 respectiv :
reducerea duratei zilei de lucru;
întreruperea colectiv a lucrului cu asigurarea continuit ii activit ii în locurile în care aceasta nu poate
fi întrerupt , potrivit prevederilor legale, etc.
Aceste m suri suplimentare se vor stabili dac temperaturile extreme se men in pe o perioad de cel
pu in dou zile consecutiv.
Pe durata întreruperii colective a lucrului contractele individuale de munc ale salaria ilor se men in, iar
perioada de întrerupere constituie vechime în munc .
Neluarea m surilor de prevenire constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amend de la 1500 lei la
2500 lei, dac faptele nu au fost s vâr ite în astfel de condi ii încât s fie considerate, potrivit legii
penale, infrac iuni.
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