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PROCESUL DE MUNCA  

Toate activitățile  care se desfașoara in mod normal la locul de muncă in conformitate cu fișa 

postului. 

ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DE MUNCA EVALUAT  

 

 Mijloace de productie  

➢ Echipamente  de muncă  

➢ Posturi de lucru  

➢ Aparatura birou 

➢ Mobilier birou 

➢ Documente 

 

 Sarcina de munca  

Activități  care se desfașoara in mod normal la locul de muncă in conformitate cu fișa 

postului. 

 

Legat de sănătatea și securitatea în muncă, situații de urgență: 

➢ Participă la   instruire  privind masurile de preventie pentru   evitarea  contaminării cu SARS Cov-2 la 

locul de munca si in  societate in general . 

➢ Respectă măsurile prevazute in recomandările autorităților din domeniul sănătății privind prevenirea 

contaminării cu SARS Cov.2 si a legislației în vigoare în domeniul SSM și a Sănătății.   

 Mediul de munca  

➢ Munca împlică activitate în mediul interior, sau exterior, in timpul deplasarilor in interes de serviciu, la 

deplasare la și de la locul de muncă, cu respectarea masurilor de preventie impotriva contaminarii cu 

SARS Cov 2. conditiilor de microclimat interior , dar si in exterior.  

➢ Executant 

➢ TOȚI LUCRATORII  

 

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI  

Factori de risc proprii mijloacelor de productie  

- 

Factori de risc proprii sarcinii de munca  

➢ Continut necorespunzator al sarcinii de munca in raport cu cerintele de securitate privind contaminarea 

cu SARS Cov 2 . 
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Factorii de risc proprii mediului de munca  

➢ Neasigurarea  triajulului observațional al angajaților prin verificarea temperaturii (limita fiind 

37,3℃) acestora la începerea programului de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul 

programului. 

➢ Neamenajearea spațiului de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică  de 1,5 metri între 

angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași incăpere . 

➢ Neigienizarea  periodica a spațiilor comune prin: aerisire periodica și curățenie a spatiilor de lucru 

etc. 

 

Factori de risc proprii executantului  

➢ Actiuni gresite: 

 Nepurtarea echipamentului de protecție (mască, manuși ). 

 Nepastrarea distantei sociale(1,5m) in spațiile comune  si pe culoarele de acces stabilite.  

 Neefectuarea igienei personale corespunzătoare (spălatul mâinilor, dezinfectarea acestora ). 

  Nepăstrarea igienei la locul de muncă. 

 Nerespectarea masurilor privind deplasarea la si de la locul de muncă. 
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FIȘA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ: TOATE LOCURILE DE MUNCĂ  
 
 
 

 
UNITATEA:    
S.C ................................................ 
 

 FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ 
 
 

NUMĂR PERSOANE EXPUSE:   

COMPARTIMENT 
TOATE COMPARTIMENTELE  

DURATA EXPUNERII:  8 h/zi 

LOCUL DE MUNCĂ:   
TOATE LOCURILE DE MUNCĂ  

 
ECHIPA DE EVALUARE:  
CONF. DECIZIEI 
 

COMPONENTA 
SISTEMULUI DE 

MUNCĂ 

FACTORI DE RISC 
IDENTIFICAŢI 

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR 
DE RISC  

(descriere, parametri) 

CONSE-
CINŢA 
MAXIMĂ 
PREVI- 

ZIBILĂ 

CLASA 
DE 

GRAVI-
TATE 

CLASA DE 
PROBA-

BILITATE 

NIVEL DE 
RISC 

0 1 2 3 4 5 6 

MEDIUL DE 
MUNCA 

CONTAMINARE CU  
CORONAVIRUS  

SARS COV 2  

1.Neasigurarea  triajulului observațional al angajaților prin 
verificarea temperaturii acestora la începerea programului 
de lucru și ori de câte ori este necesar pe parcursul 
programului. Temp limită 37,3℃. 
  

DECES 

7 6 6 

2. Neamenajearea spațiului de lucru astfel încât să se poată 
păstra distanța fizică între angajați (1,5m), prin stabilirea 
unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași 
încăpere. 
 

DECES 

7 6 6 
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3. Neamenajarea de catre angajatori, acolo unde este 
posibil, separatoare de plastic,intre diferite posturi de lucru 
sau între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate; 
 

DECES 

7 6 6 

4.Neigienizarea  periodica a spațiilor comune prin: aerisire 
periodica și curățenie a spatiilor de lucru etc. 
 

DECES 7 6 5 

 
 
 
 
 

EXECUTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTAMINARE CU  
CORONAVIRUS  

SARS COV 2 

1.Nepurtarea echipamentului de protectie (masca de 
protecție )în spațiile inchise. 

DECES 7 6 5 

2.Nerespectarea  regulilor de igiena prelucrate  la instructaj, 
recomandate de autorități . 

DECES 7 6 6 

3. Nepastrarea distantei sociale  la deplasarile in unitate 
(1,5m). 

DECES 7 6 6 

4.Nerespectarea  culoarelor de acces  stabilite de angajator  
DECES 7 6 5 

5. Staționarea mai mult decât strictul necesar  in spațiile 
comune . 

DECES 7 6 5 

6.  La  deplasarea  la și de la locul de muncă lucrătorii nu  
se deplasează cu asigurarea condițiilor de prevenție 
minimale (distantare sociala 1,5 m, evitarea mijloacelor de 
transport in comun  aglomerate ,  folosirea de mijloace de  
transport  alternative , bicicleta , auto personal, pietonal ) 
sau respectarea programului decalat de lucru la venire si la 
plecare  stabilit  cu angajatorul. 
 

DECES 7 6 6 
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7.  La deplasarea cu mijloace de transport in comun 
lucrătorii  nu poartă masca de protecție conform 
recomandarilor autoritaților  . 
 

 7  6 

 
 

Nivelul de risc global al locurilor de muncă  de muncă este: 
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INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII  
– LOC DE MUNCA: toate locurile de munca  

 
 

 Nivelul de risc global calculat pentru locurile  de muncă unde exista riscul contaminari cu 

coronavirusul Sars Cov 2  este egal cu 5,67 - valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu 

nivel de risc foarte  mare , . 

 

 Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”, din care se observă că din totalul de 11 factori de risc 

identificaţi, pe nivele partiale de risc, avem: 

-     4 factori - nivel de risc mare, respectiv nivel de securitate mic,  

-   7 factori - nivel de risc foarte mare, respectiv nivel de securitate foarte mic, 

 

Din cele prezentate mai sus se observa ca toti factorii de risc identificati se situeaza in domeniul de risc 

mare și foarte mare ,  pentru acestia nefiind necesar a fi luate masuri speciale de eliminare sau diminuare a 

efectelor lor.  

În ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum 

urmeaza: 

 

• 36 %, factori proprii mediului de munca; 

• 64 %, factori proprii executantului. 

 

Din analiza Fişei de evaluare se constată că  toti  factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe 

ireversibile asupra executantului (deces ), astfel încât locul de muncă in aceasta perioadă este încadrat printre 

cele cu pericol ridicat  de contaminare . 
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PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ LOCUL 

NIVEL GLOBAL DE RISC:  

 

 

36%

64%

PONDEREA FACTORILOR DE RISC 
Mediu de muncă Executant
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     FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU EVITAREA CONTAMINĂRII CU SARS Cov 2  

 

Nr. 

crt  

FACTOR DE RISC Nivel 

de risc 

               MĂSURI PROPUSE 

              Nominalizarea măsurii 

0 1 2 3 

  

Contaminare cu coronavirusul  

SARS Cov 2 

 Măsuri tehnice : 

1.Benzi de marcare a distanței 
recomandate (1,5 metri) în locurile de 
muncă pentru persoanele care așteaptă 
la rând să intre în incintă, recomandând, 
în măsura în care condițiile meteorologice 
permit, ca persoanele care așteaptă la 
rând să rămână în afara clădirii, tot la o 
distanță de minimum 1,5 m; 
2. Procurarea de dispersoare si materiale 
igienico sanitare (sapun, dezifectant ). 
Măsuri organizatorice: 

1.Respectarea prevederilor care 
reglementează circulaţia pe drumurile 
publice in starea de alerta  
Angajații se deplasează cu asigurarea 
condițiilor de prevenție minimale 
(distantare sociala 1,5 m, evitarea 
mijloacelor de transport in comun  
aglomerate ,  folosirea de mijloace de  
transport  alternative , bicicleta , auto 
personal, pietonal )decalarea programului 
de lucru la venire si la plecare  ) 
2.Instructajului periodic si ori de cate ori 
este necesar 
3. Asigurarea  triajulului observațional al 
angajaților prin verificarea temperaturii 
acestora la începerea programului de 
lucru și ori de câte ori este necesar pe 
parcursul programului; 
4. Spălarea  și dezinfectarea  mâinilor la 
intrarea in unitate și ori de câte ori este 
necesar pe parcursul zilei  
5. . Purtarea echipamentului de protecție 
la locul de muncă (mască de protecție ) 
6. Evitarea  spațiilor comune  sau când se 
află în acestea pastrează distanța  sociala 
( min 1,5m intre persoane  ) 
7. Amenajearea spațiului de lucru astfel 
încât să se poată păstra distanța fizică 
între 
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angajați, prin stabilirea unui număr fix de 
persoane care pot lucra în aceeași 
încăpere. Angajatorii pot monta, acolo 
unde este posibil, separatoare de 
plastic,intre diferite posturi de lucru sau  
între birouri, în măsura în care birourile 
sunt apropiate; 
8. Dotarea cu mat, igienico-sanitare 
asigurarea  în permanență, la grupurile 
sanitare, vestiare și săli de mese, săpun 
și dezinfectant de mâini și montarea de 
postere cu modul corect de spălare a 
mâinilor; 
9. Dezinfectarea  spatiilor comune și 
asigurarea spatiului de servit masa in  
conditii de pastrare a distanțării sociale  
eventual servitul mesei eșalonat  prin 
repartiția unui  interval de timp pentru 
grupe de lucrători  cu aerisirea incăperilor 
10. Folosirea la deplasare in incinta și 
pentru pentru parasirea locului de munca  
a culoarelor  de circulatie asigurate de 
angajator . 
 
 
 
 

 

 


