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COMUNICAT 
 
 
Stimată Doamnă / Stimate Domn, 
 
Având în vedere necesitatea asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva 
îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS – CoV – 2 și asigurării unui mediu de muncă sigur pentru 
sănătatea lucrătorilor, prin Legea nr.55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, respectiv a Ordinului nr. 874 
din 22.05.2020 s-au stabilit o serie de măsuri menite să îi ajute pe angajatori pentru buna 
desfășurare a activităților economice și reducerea riscului de contaminare. 
În vederea prevenirii îmbolnăvirilor angajatorii vor avea  obligația de revizui și adapta planul 
de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, igienico-sanitare și organizatorice, bazat 
pe reevaluarea riscurilor  în care vor include măsurile cuprinse în actele normative mai sus 
menționate, respectiv programe individualizate de muncă, acordarea de echipamente 
individuale de protecție, materiale igienico sanitare etc.  
 

Măsurile vor fi elaborate pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea de prelungire și vor 
fi transmise la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași pe adresa itmiasi@itmiasi.ro. 
 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași  va verifica  implementarea măsurilor stabilite de 
angajatori în cadrul Campaniei naționale privind respectarea prevederilor Legii nr.55 din 
15.05.2020. 
 

Pe această cale vă informăm că activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași nu este 
întreruptă, însă recomandăm solicitarea de informații sau lămuriri prin mijloacele de 
comunicare indicate pe saitul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași, la adresa: 
https://www.itmiasi.ro, precum și la numerele de telefon 0232 257100, interior 147 și 
145. 

22.05.2020 
 

Costel GROJDEA 
Inspector Șef 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași 
 
 
 
George Daniel TANASIEVICI 
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Împreună putem contribui la crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos la locul de muncă! 


