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NEWSLETTER Nr.28/2020
CONTROALE ITM ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII COVID - 19.
Prevenirea răspândirii COVID – 19 – ce verifică inspectorii ITM la controalele privind modul de aplicare a
prevederilor Legii 55/2020. Permanenta preocupare a inspectorilor de muncă.
Inspectorii de muncă arădeni efectuează zilnic acțiuni de verificare și control la agenții economici de pe
raza județului Arad, fiind supuse controlului toate domeniile de activitate.
Astfel, în ultimele două luni, pe linie de securitate și sănătate în muncă au fost efectuate peste 300 de
controale, la 85 dintre angajatori fiind depistate nereguli, valoarea amenzilor aplicate, numai pentru
nerespectarea regulilor pentru prevenirea răspândirii COVID-19, însumând 75.000 lei.
Au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate, pe care angajatorii vizați au obligația de a le duce la
îndeplinire pe loc sau într-un termen stabilit.
Aceste acțiuni fac parte din activitatea intensă de prevenire și control pe care inspectorii de muncă o
desfășoară încă de la începutul pandemiei, pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor,
în vederea prevenirii răspândirii COVID-19.
Se verifică cu precădere modul de aplicare a prevederilor Legii 55 / 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, modul în care este supravegheată starea de
sănătate a personalului lucrător, asigurarea instruirii și informarea cu privire la măsurile de prevenire a
răspândirii virusului SARS-CoV-2.
O atenție deosebită se acordă modului în care sunt respectate regulile adecvate de igienă și de protecție
sanitară: igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, respectarea igienei
respiratorii, limitarea numărului de persoane care lucrează pe circuitul funcțional de producție, igienizarea
corespunzătoare a spațiului de lucru, organizarea transportului angajaților la locul de muncă etc.
Angajatorii și lucrătorii sunt de asemenea atenționați cu privire la importanța igienzării zilnice a spațiilor
comune (sali de mese, coridoare, birouri, vestiare, grupuri sanitare), limitarea accesului în unități a
colaboratorilor externi sau a clienților, punerea la dispoziția lucrătorilor de soluții / substanțe pentru
dezinfectare, atât în punctele de acces în unitate cât și la locul de muncă, amplasarea preșurilor
impregnate cu substanțe dezinfectante la intrarea în clădiri administrative și / sau spații de
producție, fiind semnalată prezența și obligativitatea folosirii lor de către persoanele care intră în spațiile
respective.
Este monitorizat de asemenea și modul în care sunt respectate celelalte dispoziții legale în materie de
securitate și sănătate în muncă, pentru a se asigura un cadru propice desfășurării în condiții de siguranță a
procesului muncii, fără accidente.
Astfel de acțiuni vor avea loc și în continuare, atât timp cât situația o va impune.
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Reamintim și pe această cale, că în conformitate cu prevederile Legii 55 / 2020, sancțiunea pentru
nerespectarea de către conducătorii operatorilor economici a condițiilor privind luarea de măsuri pentru
diminuarea impactului tipului de risc (limitarea răspândirii COVID-19) este între 1000 și 5000 lei.
Biroul de Presă al ITM Arad – 16 octombrie 2020

Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
În data de 14.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 945, Hotărârea Guvernului nr.
856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Prin HG nr. 856/2020 a fost prelungită starea de alertă cu 30 de zile începând din 15 octombrie 2020.
În ceea ce privește măsurile aplicabile pe durata stării de alertă, elementele de noutate sunt următoarele:
 purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5
ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de
autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau
pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea
instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii în
judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori;
 purtarea măştii de protecţie este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5
ani, în toate spaţiile publice deschise, în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
 desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este
permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de
locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
 organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private
sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de
spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum
şi cu purtarea măştii de protecţie. Activităţile sunt interzise la nivelul judeţelor/localităţilor unde
incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;
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 se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), atât în spaţii
închise cât și în spații deschise;
 activitatea restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din
capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, în judeţele/localităţile unde
incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori,
fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, dacă
incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de
locuitori;
 activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de
cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în judeţele/localităţile
unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este
permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile unde
incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi
este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
 pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau privaţi, se instituie obligaţia analizării
modului de desfăşurarea a activităţii şi organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau
muncă la domiciliu. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile
şi operatorii economici publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să
fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă
de cel puţin o oră.

Sursa: HOTĂRÂRE nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul oficial nr. 945
din 14 octombrie 2020.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
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