
TEMATICĂ DE CONTROL 
referitoare la modul în care sunt respectate preved erile OU99/2000 , privind masurile ce pot fi 

aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentr u protectia persoanelor incadrate in munca 
 

Nr. 
crt. 

TEXT Cerin Ńă impus ă de : 

1. (1)În perioadele cu temperaturi extreme angajatorul  a luat toate m ăsurile  
pentru asigurarea condi Ńiilor de microclimat la locul de munca.  

Art.3al 1/OU 99/2000 

2. (2) M ăsurile pentru asigurarea condi Ńiilor de microclimat la locul de munca 
sunt stabilite de angaja tor, împreun ă cu reprezentan Ńii sindicatelor sau, 
după caz, cu reprezentan Ńii ale şi ai salaria Ńilor. În unit ăŃile în care 
func Ńioneaz ă comitetele de securitate şi s ănătate în munca m ăsurile vor fi 
stabilite de acestea.  

Art.3al 2/OU 99/2000 

3. În perioadel e cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii treb uie sa 
asigure urm ătoarele m ăsuri minimale: 
    A. Pentru ameliorarea condi Ńiilor de munca: 
    a) reducerea intensitatii şi ritmului activit ăŃilor fizice; 
    b) asigurarea ventilatiei la locurile de munca;  
    c) alternarea efortului dinamic cu cel static; 
    d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de  repaus în locuri 
umbrite, cu curen Ńi de aer. 
    B. Pentru men Ńinerea st ării de s ănătate a angaja Ńilor: 
    a) asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb; 
    b) asigurarea echipamentului individual de prot ecŃie; 
    c) asigurarea de du şuri.  

Art4/OU 99/2000 

4. În perioadele cu temperaturi sc ăzute extreme angajatorii trebuie sa asigure 
următoarele m ăsuri minimale pentru men Ńin erea st ării de s ănătate a 
salaria Ńilor care lucreaz ă în aer liber: 
    a) distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5- 1 
litru/persoana/schimb; 
    b) acordarea de pauze pentru refacerea capacit ăŃii de termoreglare, 
scop în care se vor asigura spa Ńii  fixe sau mobile cu microclimat 
corespunz ător; 
    c) asigurarea echipamentului individual de prot ecŃie.  

Art5/OU 99/2000 

5. (1) Angajatorii care nu pot asigura condi Ńiile de mai sus, vor lua, de 
comun acord cu reprezentan Ńii sindicatelor sau cu reprezentan Ńii ale şi ai 
salaria Ńilor, dup ă caz, urm ătoarele m ăsuri: 

Art6al 1/OU 99/2000 



    a) reducerea duratei zilei de lucru; 
    b) e şalonarea pe doua perioade a zilei de lucru: pana la  ora 11,00 şi 
după ora 17,00, în cazurile prev ăzute pentru perioadele cu temperaturi 
ridicate extreme; 
    c) întreruperea colectiv ă a lucrului cu asigurarea continuit ăŃii 
activit ăŃii în locurile în care aceasta nu poate fi întrerup t ă, potrivit 
prevederilor legale.  

6. La aplicarea m ăsurilor prev ăzute la art. 6 alin. (1) angajatori i, de comun 
acord cu reprezentan Ńii sindicatelor sau cu reprezentan Ńii ale şi ai 
salaria Ńilor, precum şi ordonatorii de credite sau conduc ătorii 
institu Ńiilor finan Ńate din fonduri extrabugetare, dup ă caz, vor stabili 
modalit ăŃile de recuperare a timpului n elucrat şi modalit ăŃile de plata, 
după cum urmeaz ă: 
    a) prin recuperarea în urm ătoarele 6 luni a timpului de reducere a 
duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectiv ă a activit ăŃii, cu 
menŃinerea drepturilor salariale avute anterior; 
    b) f ăr ă re cuperarea timpului de reducere a duratei zilei de l ucru sau 
de întrerupere a activit ăŃii, dar cu acordarea drepturilor salariale 
propor Ńional cu timpul efectiv lucrat.  

Art7/OU 99/2000 

7. Pentru prevenirea unor îmboln ăviri determinate de munca în condi Ńii de 
temperaturi extreme se vor lua urm ătoarele m ăsuri: 
    a) asigurarea de c ătre angajator a examenului medical la angajare şi a 
controlului medical periodic, urm ărind depistarea precoce a 
contraindicatiilor pentru munca la temperaturi cres cute sau sc ăzute; 
    b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiat ă 
unitate sanitar ă a persoanelor afectate; 
    c) trecerea, dup ă posibilit ăŃi, în alte locuri de munca sau reducerea 
programului de munca pentru persoanele cu afec Ńiuni, care au 
contraindicatii privind munca la temperaturi extrem e.  

Art8/OU 99/2000 

8. (1) În vederea acord ării primului ajutor salaria Ńilor care au manifest ări 
clinice determinate de temperaturile extreme, angaj atorii trebuie sa 
asigure o înc ăpere climatizata adecvat, dotat ă cu medicamente şi mijloace 
specifice asisten Ńei de urgenta pentru aceste cazuri, în special saru ri de 
rehidratare orala, apa minerala, respectiv ceaiuri calde.  

Art11/hg 580/2000 
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