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Capitolul 1  Ordinul  3.577 din 15 mai 2020 
 

ORDIN nr. 3.577 din 15 mai 2020, privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 
și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada 

stării de alertă,  
publicat în: monitorul oficial nr. 403 din 16 mai 2020: 

 
             În vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada 
stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în 
muncă, în temeiul prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației 
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de 
urgență și al protecției civile, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologie determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,potrivit Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor 
măsuri de protecție socială,potrivit prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările 
ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările 
ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale și ministrul sănătății emit următorul ordin:  
          
          Articolul 1 
(1) Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru asigurarea 
desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din sectorul public 
și din privat implementează următoarele măsuri: 
a) reinstruiesc în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de 
urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate 
de infecția cu SARS-CoV-2 și se va desfășura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor; 
b) reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă au dreptul la instruire 
corespunzătoare noului risc reprezentat de infecția cu SARS-CoV-2; 
c) stabilesc activitățile care pot fi continuate și/sau adaptate, în funcție de specificul acestora și de resursele disponibile, 
și implementează măsurile necesare pentru reluarea și/sau menținerea activității, în condițiile respectării măsurilor de 
prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la 
domiciliu - care poate rămâne o prioritate; 
d) identifică riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și actualizează documentul de evaluare a 
riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților la noile condiții de desfășurare a activității, în vederea luării 
măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2; 
e) stabilesc consultări cu reprezentanții angajaților cu responsabilități specifice în domeniul securității și sănătății în 
muncă și, după caz, cu membrii Comitetului de securitate și sănătate în muncă; 
f) afișează la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru 
toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul 
SARS-CoV-2; 
g) informează angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a 
virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și 
cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă 
prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; 
h) informează angajații cu privire la precauțiunile universal valabile: 
– menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice; 
– menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, 
ori de câte ori este nevoie; 
– evitarea atingerii feței cu mâinile nespălate/ nedezinfectate; 
– menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în plica cotului sau în șervețel de unică folosință), rinoree (în 
șervețel de unică folosință). După utilizare, șervețelul de unică folosință va fi aruncat în recipientul de colectare a 
deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; 
– limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m; 
i) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască 
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de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție de specificul 
activității;j) se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții, persoanele care 
intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienții respectă măsurile de protecție stabilite de acesta; 
k) asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a 
angajaților, astfel încât aceștia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel 
național pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 
l) pot individualiza programul de lucru al angajaților (cu deosebire al angajaților din grupurile vulnerabile) care 
desfășoară activitatea în spațiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcție de natura și specificul 
activităților desfășurate, contactul direct dintre aceștia, fără a afecta durata programului normal de lucru; 
m) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval de 
minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de 
minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai 
mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spațiile de 
lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori diferiți, fără a afecta durata 
programului normal de lucru; 
n) asigură culoare speciale de acces în incintă și de circulație pentru angajați, în vederea evitării aglomerației la locurile 
de muncă; 
o) limitează accesul la zonele comune și asigură respectarea normelor de distanțare socială în aceste zone; 
p) stabilesc reguli pentru evitarea situațiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane și nesecurizate de persoane 
în incinta instituției; 
q) desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituție; 
r) asigură triajul observațional al angajaților prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru și 
ori de câte ori este necesar pe parcursul programului; 
s) amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum și în fiecare sector al locului de muncă; 
t) interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2; 
u) întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unității cu o persoană simptomatică; 
v) aplică benzi de marcare a distanței recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, 
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; 
w) dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;x) dezinfectează balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din 
unitate, precum și alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar); 
y) dezinfectează cel puțin o dată pe săptămână și ori de câte ori este necesar spațiile comune și spațiile de lucru cu 
substanțe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2; 
z) pot crea spații special amenajate pentru angajații care aparțin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, 
persoane cu vârsta peste 65 de ani); 
aa) asigură acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței de minimum 1,5 metri între lucrători; 
ab) evită folosirea instalației de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea și dezinfecția 
instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului, în afara programului de lucru; 
ac) asigură în permanență, la grupurile sanitare, vestiare și săli de mese, săpun și dezinfectant de mâini și montează 
postere cu modul corect de spălare a mâinilor; 
ad) amenajează spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix 
de persoane care pot lucra în aceeași încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic 
între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate; 
ae) limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situațiile în care acestea sunt strict necesare desfășurării 
activității și se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajații se deplasează cu asigurarea condițiilor de 
prevenție minimale; 
af) se asigură că circulația documentelor în instituție/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice; 
ag) revizuiesc planul de prevenire și protecție, conform prevederilor menționate; 
ah) revizuiesc instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și le aduc la 
cunoștința angajaților. 
(2) Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2: 
a)  și/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși 
la domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară 
închiderea birourilor/clădirii;angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 
37,3 C 
b) dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile: 
(i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); 
(ii) înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor); 
(iii) pentru a limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea 
curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore. În situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea 
curățeniei se va amâna cât mai mult; 
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c) dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă: 
(i) nu este nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară;(ii) se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină; 
d) se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 
de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu 
monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie. 
 
         Articolul 2 
Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și privat au obligația 
să urmeze măsurile de mai jos: 
a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și 
sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 
b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori; 
c) își pot schimba echipamentul de protecție utilizat în drum spre locul de muncă (mască și mănuși) cu un echipament 
nou; 
d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin în 
sediu; 
e) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale 
infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată); 
f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARS-
CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru; 
g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în care 
starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112; 
h) în cazul necesității izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinței eliberate de 
medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu; 
i) în cazul carantinei instituționalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverința pentru concediu medical, eliberată 
în baza avizului epidemiologic emis de către direcția de sănătate publică din județul în care își desfășoară 
activitatea/municipiul București, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituții/autorități publice 
suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru 
carantină ale propriilor angajați; 
j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituției și persoana simptomatică; 
k) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 
l) își spală și își dezinfectează mâinile; 
m) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator; 
n) evită staționarea în spațiile comune; 
o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea; 
p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în 
conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu 
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-
CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului 
de muncă; 
q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul 
unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane. 
 
         Articolul 3 
Pentru angajatorii din serviciile sociale destinate categoriilor vulnerabile, prevederile prezentului ordin se completează 
cu recomandările Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. 
 
          Articolul 4 
Angajatorii din sectorul public și privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
          Articolul 5 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Capitolul 2 Descrierea metodei utilizate pentru evaluarea riscurilor de contaminare și îmbolnăvire 
cu coronavirusul SARS-CoV-2  a angajaților  din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 
  
 Pentru evaluarea riscurilor de contaminare și îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2, a fost utilizată metoda 
de evaluare Saint Michelle. Această metodă de evaluare a fost înregistrată la OSIM România în 2015. 
 

Sectiunea 1. Prezentarea pe scurt a metodei de evaluare SAINT MICHELLE . 
 

Această procedură prezintă toți pașii ce trebuie parcurși de un evaluator care dorește să realizeze evaluări de 
risc SSM prin metoda SAINT MICHELE. 

Metoda SM , derivă din metoda INCDPM Buc.  
Metoda SM operează cu: 
- Analizorul 1 de risc  care operează cu binomul Gravitate-Probabilitate; 
- Analizorul 2 de risc care operează cu binomul Gravitate-Cerințe minime SSM realizate; 
- 7 clase de gravitate; 
- 7 clase de probabilitate; 
- o scara a nivelului de risc de la 0 la 7; 
- o scară a nivelului de securitate de la 0 la 7; 
- 10 anexe. 
 
Sectiunea 2. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un tip de loc de muncă – 

metoda SAINT MICHELE 
 
Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze pentru fiecare tip de loc de muncă, un dosar 

de evaluare de tip C, compus din următoarele documente realizate cu ajutorul anexelor 1-10 din această metodă: 
 
1. Fișa de prezentare a tipului de loc de muncă evaluat. 

o Tabelul 1 cu echipamentele de muncă care dotează tipul de loc de muncă evaluat; 
o Tabelul 2 cu sculele și uneltele care sunt în dotarea tipului de locde muncă evaluat; 
o Tabelul 3 cu materiale și substanțe utilizate la tipul de loc de muncă evalua;t 
o Tabelul 4 cu mobilierul care dotează tipul de lloc de muncă evaluat; 
o Tabelul 5 cu utilitățile puse la dispoziție de anagajator, angajaților care încadrează tipul de loc de 

muncă evaluat; 
o Tabelul 6A cu echipamentul individual de protecție găsit de evaluator pe anagajații care 

încadrează tipul de loc de muncă evaluat; 
o Tabelul 6B cu echipamentul individual de protecție propus  de evaluator pe anagajații care 

încadrează tipul de loc de muncă evaluat; 
o Algoritmul unei zile de lucru cu 12 proceduri și 14 condiționări; 

 La fișa de prezentare a tipului de loc de muncă se anexează copie după fișa postului 
pentru tipul de loc de muncă evaluat; 

 Descrierea fluxului materialor intrate, activităților desfășurate și produsul/produsele  
finit/finite. 

2. Lista cerințelor minime de SSM realizate la locul de muncă evaluat; 
3. Fișa de identificare a riscurilor la tipul de loc de muncă evaluat; 
4. Proiectul de plan de monitorizare a riscurilor identificate la tipul de loc de muncă evaluat; 
5. Fișa de evaluare a riscurilor identificate; 
6. Calculul nivelului global de risc la tipul de loc de muncă evaluat; 
7. Precizarea dacă tipul de loc de muncă evaluat este sau nu loc de muncă periculos, în funcție de nivelul 

global de risc calculat; 
8. Lista riscurilor calculate cu analizorul 2 – riscuri care nu se regăsesc în registrul de evidență a accidentelor 

de muncă la societatea evaluată; 
9. Recomandarea evaluatorului privin timpul între două instruiri consecutive la instruirea periodică; 
10. Lista de neconformități – în listă sunt doar riscurile neconforme din fișa de evaluare; 
11. Proiectul de plan de prevenire și protecție SSM pentru riscurile din lista de neconformiități. 
 

Notă – documente scrise cu font italic în lista de mai sus, nu sunt realizate de evaluator, ci doar copii puse 
la dispoziția evaluatorului, de angajatorul evaluat. 
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Sectiunea 3. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un punct de lucru – 
metoda SAINT MICHELE 

 
Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze pentru fiecare punct de lucru,  un dosar de 

evaluare de tip B,  compus din următoarele documente realizate cu ajutorul anexelor 1-10 din această metodă: 
1. Fișa de prezentare a punctului de lucru; 

 Copie după certificatul constatator eliberat de registrul comerțului pentru punctul de lucru 
evaluat; 

 O prezentare pe scurt a punctului de lucruanalizat,  realizată de șeful de punct de lucru,  sau o 
persoană numită de acesta în acest sens; 

2. Lista tipurilor de loc de muncă evaluate la punctul de lucru evaluat; 
3. Calculul nivelului global de risc al punctului de lucru evaluat; 
4. Toate dosarele de tip C  ale tipurilor de loc de muncă evaluate la punctul de lucru analizat; 
5. Proiectul de plan centralizator cu activitățile de prevenire și protecție  pentru punctul de lucru evaluat. 

 
Notă – documente scrise cu font italic în lista de mai sus, nu sunt realizate de evaluator, ci doar copii puse 
la dispoziția evaluatorului, de angajatorul evaluat. 
 

Sectiunea 4. Dosarul de evaluare a riscurilor profesionale pentru un angajator – metoda 
SAINT MICHELE  

 
Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze pentru un angajator (operator economic / 

instituție publică),  un dosar de evaluare de tip A,  compus din următoarele documente realizate cu ajutorul anexelor 
1-10 din această metodă: 

  
1. Fișa de prezentare a angajatorului evaluat (societate comercială, instituție publică, etc); 

 Copie după certificatul de înmatriculare a societății evaluate. Sau actul de înființare al instituției 
publice evaluate; 

 Copie după certificatele constatatoare eliberate de registrul comerțului pentru sediu și toate 
punctele de lucru evaluatevaluate; 

 O prezentare pe scurt a firmei realizată de angajator sau o persoană numită de acesta în acest 
sens; 

2. Lista tipurilor de loc de muncă evaluate la punctul de lucru evaluat; 
3. Calculul nivelului global de risc al punctului de lucru evaluat. 

 
Notă – documente scrise cu font italic în lista de mai sus, nu sunt realizate de evaluator, ci doar copii puse 
la dispoziția evaluatorului, de angajatorul evaluat. 

 
Sectiunea 5. Echipa de evaluare   
 
Metoda de evaluare Saint Michele cere evaluatorului să realizeze evaluarea riscurilor la orice angajator 

împreună cu o echipă de evaluare. 
Dacă se procedează în acest fel, evaluatorul este președintele comisiei de evaluare, iar comisia de evaluare, 

pusă la dispoziție de angajatorul evaluat, trebuie să fie formată din: 
1. Un secretar de comisie, care se recomandă să fie responsabil SSM al angajatorului evaluat; 
2. Seful punctului de lucru la care se face evaluarea riscurilor sau inginerul șef sau persoana numită de 
angajator cu răspunderi RSVTI la punctul de lucru evaluat; 
3. Medicul de medicina muncii care deservește angajatorul evaluat;  
4. Conducătorul de loc de muncă   al tipului de loc de muncă evaluat (care se va schimba din echipa de 
evaluare cu urmatorul conducator de loc de muncă de la următorul tip de loc de muncă evaluat); 
5. Un reprezentant al lucrătorilor în funcție la angajatorul evaluat / la punctul de lucru la acre se face 
evaluarea riscurilor profesionale. 
 
Metoda de evaluare Saint Michele, cere evaluatorului  să semneze toate documentele pe care le-a elaborat 

pentru dosarele de tip A, B și C. 
 
Metoda de evaluare Saint Michele, cere tuturor persoanelor care au compus echipa de evaluare, să semneze 

fișa de identificare și proiectele de plan postidentifiare și postevaluare  din  dosarele de tip  A 
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Metoda de evaluare SM recomandă angajatorului să semneze de luare la cunoștință toate documentele 
elaborate de evaluator și puse de acesta în doasarele de tip A, B și C mai puțin proiectele de plan postidentificare și 
postevaluare, care trebuie analizate de angajator și apoi aprobate de acesta.  

 
 
 
ATENȚIE! 
Proiectele de plan postidentificare și postevaluare se vor face de evaluator în două exemplare, din care 

exemplarul 1 se păstrează ca șablon anual de plan  iar exemplarul 2 al acestor proiecte de plan, după ce au fost aprobate 
de angajator,  devin planuri de prevenire și protecție și odată comunicate părților interesate devin obligatorii pentru 
toate persoanele trecute în aceste planuri cu diferite responsabilități. 

 
La sfârșitul fiecărui an calendaristic ( luna decembrie) compartimentul SSM al angajatorului evaluat, face 

pentru următorul an  calendarisctic o copie după șablonul din dosarul de evaluare al proiectelor de plan, șterge 
activitățile ce nu mai sunt de actualitate pentru următorul plan, adaugă activități noi ce trebuie desfășurate în noul an și 
apoi prezintă aceste proiecte de plan astfel pregătite, angajatorului său. Angajatorul reia procedura de aprobare a acestor 
proiecte de plan pentru următorul an calendaristic. 

Compartimentul SSM după ce noile planuri au fost aprobate, comunică părților interesate noile planuri iar 
planurile pentru anul în curs le retrage în luna ianuarie a anului nou. 

Planurile comunicate părților interrsate cât și cele aflate la compartimentul SSM, devin agende de lucru pentru 
compartimentul SSM și părțile interesate. 

În aceste agende de lucru, fiecare va șterge activitatea realizată, va muta termenul pentru o activitate sau alta 
(după ce au fost făcute comunicările între compartiment și părțile interesate), va modifica persoanele din plan , practic  
se vor trece în plan toate datele care lămuresc ce s-a făcut cu fiecare activitate din aceste planuri. 
 

Sectiunea 6. Dosarul de tip S pentru evaluare a riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire 
a angajaților cu coronavirusul  SARS-Cov-2  realizat prin metoda SAINT MICHELE  

 
Metoda Saint Michelle, permite evaluarea punctuală a unor situații sau componente ale locului de munccă de la 

orice angajator public  sau privat cum ar fi: 
- evaluarea riscurilor profesionale generate de echipamentele de muncă ( și chiar evaluarea unui singur 

echipament de muncă); 
- evaluarea riscurilor profesionale generate de mediul de mucă în care lucrează agajații de la un anume loc de 

mucă sau de la mai multe tipuri de loc de muncă; 
- evaluarea riscurilor profesionale generate de persoanele numite de angajator cu diverse responsabiltăți 

conexe sau pe domenoul SSM vizând un anume tip de loc de muncă sau un punct de lucru ori întreaga unitate evaluată;  
- Evaluarea riscurilor profesionale generate de angajații care încadrează un tip de loc e muncă. Se pot face 

evaluri pe zone , pe grupe de vârstă, pe sexe , etc.; 
- Evaluarea riscurilor profesionale generate de o anume situație (cum este cazul starii de urgență și apoi a 

stării de alertă).  
 
În cazul de față, metoda Saint Michelle a fost utilizată pentru  evaluare a riscurilor de contaminare și de 

îmbolnăvire a angajaților cu coronavirusul  SARS-Cov-2. 
În astfel de situații, se întocme;te un dosar de evaluare pe întreaga unitate dacă unitatea are mai puțin de 50 

angajați, iar daca unitatea are mai mult de 50 angajați se întocmește câte un dosar de evaluare pe categorii de personal 
sau pe zone de activități din zona de responsabilitate a unității evaluate. 

 
Dosarul de evaluare astfel întocmit se consideră anexă la dosarul de evaluare de tip A sau după caz B și se 

folosește de către angajator doar pentru o astfel de situație,. 
Asemenea tipuri de evaluări de risc (riscuri care pot influența simțitor riscurile profesionale deja evaluate) sunt 

recomandate a se face  preventiv  și de regulă însoțesc planurile de acțiune pentru astfel de situații, planuri ce trebuie 
întocmite de angajator. 

Dosarul de evaluare întocmit pentru situații punctuale care pot influența nivelul de risv deja evaluat la locurile 
de muncă se numește dosar de tip S ( Dosar special). 

 
Dosarul de față  presupune o echipa de evaluare a riscurilor de contaminare și a riscurilor de îmbolnăvire, 

compusă din: 
- evaluatorul de risc autorizat și abilitat 
- responsabilul SSM al unității evaluate 
- medicul de medicina muncii 
- un reprezentant al lucrătorilor 
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 Dosarul de evaluare de tip S cuprinde următoarele documente: 

- actul legislativ sau dispozitia angajatorului care declanșează o nume situație; 
- prezentarea metodei de evaluare; 
- fișa de identificare a riscurilor generate de situația declanșată care pot influența nivelul de risc evaluat de la 
locurile de muncă pe perioadă creată; 
- planul de măsuri urgente pentru ținerea sub control a riscurilor identificate până la evaluarea lor și până la 
întocmirea de către angajator a planului de prevenire a contaminării sau îmbulnăvirii personalului și de 
protecție a angajaților proprii expuși mediului și persoanelor contaminate ( plan de monitorizare a riscurilor 
identificate); 
- evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire profesională; 
- calculul nivelului de risc de contaminare si de imbolnăvire profesională; 
- lista neconformităților ce trebuie tratate printr-un plan de prevenire și protecție;  
- planul de prevenire a contaminării sau îmbulnăvirii personalului și de protecție a angajaților proprii expuși 
mediului și persoanelor contaminate. 

 
 
 
 
 
 
 



Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2  a angajaților  din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 

10

Această evaluare a fost realizată în conformitate cu  Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 
şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă  

 
Capitolul 3 evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul  SARS-Cov-2, a 
angajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L.. 
 

Sectiunea 1. Identificarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu 
coronavirusul SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 

 
Cod 
lucru 

Factorii de risc identificati pe   componente ale sistemului 
de munca 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

1 2 3 
A000 FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, 

materiale si 
substante utilizate in procesul muncii, utilitati 
puse la dispozitie de angajator 

 9  

A100 FACTORII DE RISC MECANIC  7  

A107  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  echipamente de munca care au suprafete contaminate 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deserveste diverse echipamente ce pot avea suprafetele contaminate, si pune mana pe 
aceste suprafete fara sa aiba pe mana manusi de protectie, este posibil sa se contamineze cu acest virus si sa se 
imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2   

A1071  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  scule si unelte daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul foloseste scule sau unele ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt lucrator, 
si nu le dezinfeceaza sau dupa caz nu poarta manusi de protctie este posibil sa se contamineze, prin contact neprotejat, cu 
acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

A1072  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Manere de usa, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mana fara manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, 
este posibil sa se contamineze cu aces virus si apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

A1073  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Maner pentru deschiderea si inchiderea unui ferestre, daca este contaminat 
CONDITII PROBABILE: daca lucratorul pune mana fara sa poarte manusa,  pe un maner de fereastra ce poate fi contaminat cu 
SARS-CoV-2,.este posibilil sa se contamineze cu acest virus,  prin contact neprotejat  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

A121  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tuseste cand se afla la lucru si nu isi 
acopera caile respiratorii (nu poarta masca de protectie, nu isi acopera gura si nasul cu ceva cand tuseste 
CONDITII PROBABILE: este posibili ca stropii de saliva contaminati cu virus sa ajunga in locuri nedorite sau pe persoanele din 
preajma. Aceste persoane din preajma se pot contamina si apoi imbolnavi cu SARS-CoV-2. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

A135  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul utilizeaza un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt lucrator si nu 
poate pastra fata de acesta o distanta de minim 1,5m pana la aceasta persoana 
CONDITII PROBABILE: Si daca persoana aflata pe culoar este contaminata cu SARS-CoV-2, iar lucratorul nostru nu are masca 
de protectie, este posibili sa se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere neprotejata  de persoana contaminata 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

A148  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Masa de lucru, dulap de lucru , alte elemente de mobilier de la locul de munca, daca sunt 
contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie cand pune mana pe diverse elemente de mobilier (masa 
scaun , birou , dulap, sertar, etc) iar aceste sunt contaminate cu SARS-CoV-2, ese posibil ca lucratorul sa ia prin contact direct 
neprotejat acest virus, de pe o suprafata contaminata si apoi sa se imbolnaveasca daca nu se spala imediat pe mani si daca 
pana atunci pune man ala nas ochi sau gura 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

A200 FACTORII DE RISC TERMIC  1  

A204  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, mouse, ecran 
calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, cablul de alimentare 
sau cablurile de lrgatiura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului,  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-2  urmata sau nu de imbolnavire  

A300 FACTORII DE RISC ELECTRIC  1  

A301  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este contaminata cu 
SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul  comenzile de pe volan, alte comenzi, schimbator),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de serviciu, iar masina a 
fost contaminata  cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele contaminate , prin contact neprotejat 
si apoi daca nu se spala imediat pe mani sau daca pune mana la ochi, gura sau nas este posibil cavirusul sa junga in corp iar 
lucratoruls a se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B000 FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA  8  

B100 FACTORII DE RISC FIZIC  8  

B103  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel putin 1.5 m unul de altul 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca respirand 
aerul contaminat de un locrator aflat la pai putin de 1.5 m departare de cei sacatosi. 
Daca la randuk lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein vecinatatea 
acestuia cresc simtitor. 
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CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B104  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste zone, 
este posibil sa se contamineze prin contact sau pe callea aerului cu virus luat de la persoane aflate în vecinatatea lui. Daca 
lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si 
apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B105  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar acestea 
sunt comtaminat 
CONDITII PROBABILE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protecte si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul de la 
aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta ccidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe mani si fata 
si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si 
apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B106  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B107  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate  cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B109  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta minima de 1,5 
m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se contamineze cu acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B116  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca in 
sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot contamina si ele 
cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

B118  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreo persoana 
cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil 
ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot 
contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C000 FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti 
sau contractati de angajator pentru a asigura 
SSM locul de munca evaluat 

 17  

C100 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator 
pentru a asigura SSM locul de munca evaluat 

 17  

C101  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-CoV-2 , angajatii sai   
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C102  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, finaciare si umane, pentru masuri de 
implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-CoV-2 , angajatii din 
unitate 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C103  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de implementare a 
ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele mai potrivite pentru 
protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C104  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica partilor 
interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator  
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorul sa nu aiba cele mai potrivite instrumente de protectie 
la SARS-CoV-2  a angajatilor sai. 
Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2  si in final la ineficienta protectiei angajatilor. 
Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar angajatii risca sa nu 
fie protejati eficient la SARS-CoV-2 . 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C105  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Conducatorii de loc de munca daca nu instruiesc angajatii din subordine privitor la 
obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarae cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu cunoasca masurile de prevenire si protectie dispuse de 
angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1051  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucratorii din subordinea or, cu 
masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1052  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Conducatorii de loc de munca, daca nu urmaresc modul in care , in zona lor de 
responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la COVID  
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu faca ce trebuie  
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CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1053  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Conducatorii de loc de munca, daca constata neconformitati in zona lor de 
responsabilitate, privind masurile de protectie la COVID, si nu ia masuri de remediere a acestor neconformitati potrivit 
competentelor ce le au  
CONDITII PROBABILE: Daca nu se remediaza neconformitatile, sunt sanse ca masurile de protectie la SARS-CoV-2 sa fie 
ineficiente 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1054  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Conducatorii de loc de munca, daca au neconformitati in zona lor de responsabilitate 
referitoare la protectia la COVID si nu le transmit ierarhic la persoanele care au competente de rezolvare a acestor 
neconformitati 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C106  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Medicul de Medicina muncii, daca nu propune masuri specifice de evitare a contaminarii 
cu SARS-CoV-2, masuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoana contaminata, aflata in zona de responsabilitate 
a angajatorului, la angaja 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C107  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Persoanele care incadreaza punctul de acces in unitate, daca acestea nu nu isi fac 
datoria pentru a evita patrunderea in unitate a angajatilor si a altor persoane contaminata sau bolnave cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C108  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Personalul de curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi contaminate cu SARS-
CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1081  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  angajatorul daca nu dispune si nu asigura fondurile  necesare pentru materialele de 
dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de curatenie 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1082  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Conducatorul de loc de munca ce are in subordine personal cu curatenia, daca nu 
istruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca dezinfectia 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C109  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Personalul numit cu aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C1091  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Personalul numit cu verificarea, curatarea sistemelor de filtroventilatie si clima daca nu isi 
fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

C110  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Personalul de la achizitii, daca achizitioneaza dezinfectan 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D000 FACTORI DE RISC - EXECUTANT  17  

D100 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului 
de munca 

 14  

D101  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul, daca in timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta masurile de protectie la 
SARS-CoV-2 si devine purtator sau se imbolnaveste cu acest virus iar apoi vine la lucru  contaminat sau bolnav 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru 
sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D102  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul care nu informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau chiar bolnav si 
vine la lucru ca si cum totul este normal 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de la lucru 
sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D103  Nerespectarea PROCEDURII DE VERIFICARE A FUNCTIONARII EM. 
GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul, daca nu pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m distanta fata de toti colegii 
sai de lucru si fata de oricarea lte persoane aflate in apropierea sa 
CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca de protectie pe toata durata programului de lucru, se poate 
contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D104  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul daca nu foloseste manusile de protectie , din proprie initiativa, atunci cand  
urmeaza da puna mana pe divese materiale sau persoane 
CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu persoane 
contaminate 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID  

D105  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul, daca nu se spala din proprie initiativa pe maini si fata cand crede ca a fost in 
contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate 
CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona ochilor, in zona nasului 
sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste locuri. De aici odata intrat in organism, virusul declanseaza boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID  
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D106  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are afectiuni pulmonare si 
nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de acesta 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este purtator, in contact 
cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina pe careva din preajma sa. Atunci 
cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat 
sa il trimita la medicul de medicina muncii 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID  

D107  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul daca nu schimba masca zilnic 
CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masaca nu mai are proprietati optime de protectie si trebuie 
inlocuiata cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta cumulat pe o masca a depasit 4 ore, 
este psibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea 
multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se 
apuca cu mana neprotejata. De pe mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot imbolnavi purtatorul.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID  

D108  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-au deteriorat  
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID  

D109  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul daca nu poarta corect masca de protectie 
CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa ramana loc liber 
pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. Daca aerul contaminat ajunge in plamani, este posibil ca lucratorul sa 
se îmbolnaveasca cu SARS-CoV-2  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2   

D110  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic manerul usiii de acces la locul sau de munca, 
mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu care lucreaza ( cel putin o data pe zi) 
CONDITII PROBABILE: Daca angajatul nu isi spala mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil ca virusii SARS-
CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartai si daca mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii ramasi pe mana dupa spalare pot sa 
ajunga in corp iar apoi licratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D111  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca angajatul se saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, si unu din este 
poate fi contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: La contacul cu mana al altul lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt sanse ca pe mana 
neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti virusi apoi pot ajunge in corp in 
diverse moduri iar lucratorul astfel contaminat se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D112  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu prin atingerea fetei, 
si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucratorul salutat in 
acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil ca virusii sa ajunga in corp iar apoi 
lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D113  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla cu un  alt lucrator, iar acesta ar putea fi 
contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare din 
utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori sanatosi in acest mod se pot 
contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D114  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa fi fost contaminat 
prin atingere de alta persoana 
CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt sanse ca robinetul 
sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu SARS-CoV-2. Lucrãtorii care 
consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D200 Angajatul - daca nu respecta conditionarile stabilite 
pentru locul de munca evaluat 

 3  

D201  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau nasul 
CONDITII PROBABILE: Daca lucrãtorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce mana sau 
manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa contaminata, in ochi, in 
nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID  

D202  GENERATOR DE RISC PROBABIL:   Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate cu SARS-CoV-2  
CONDITII PROBABILE: Este posibil, ca virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura si apoi in corp. Odata 
ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

D203  GENERATOR DE RISC PROBABIL:  Daca lucratorul nu isi scuturã macar zilnic echipamentul  de pe el, este posibil ca praful 
de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

Acest document a fost realizată de  
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR 
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Centralizator cu factorii de risc identificați 
 

Nr 
crt 

Denumire factorilor de risc Riscuri 
constatate 

A FACTORI DE RISC - MIJLOACE DE PRODUCTIE 9 

B FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA 8 

C FACTORI DE RISC - SARCINA DE MUNCA 17 

D FACTORI DE RISC - EXECUTANT 17 

FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA 51 
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Semnătura și ștampila evaluatorului 
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Sectiunea 2. Fișa de monitorizare a riscurilor identificate 

Acest document este destinat initial pentru monitorizarea riscurilor identificate , ulterior evaluarii, acest plan este destinat monitorizarii riscurilor conforme (mici si foarte mici) pentru ca aceste riscuri nu se mai regasesc in 
planul de prevenire si protectie post evaluare. 
NOTA: 
Deontologic, echipa de evaluare, cand a fost sa identifice in teren riscurile, a vazut generatoarele de risc a estimat posibilele evenimente nedorite pe linie SSM ( accidente de munca si boli profesionale) 
Firesc este ca evaluatorul , pana termina dosarul de evaluare de riscuri, sa puna la indemana responsabilului SSM si a conducatorului de loc de munca de la locul unde a facut identificarea riscurilor, un set de masuri de prevenire 
si protectie SSM, astfel incat riscurile identificate in teren sa fie tinute sub control pana la finalizarea dosarului de evaluare 
Ulterior finalizarii dosarului de evaluare, acest plan de monitorizare riscuri, este destinat tinerii sub control a riscurilor mici si foarte mici, asa numitele riscuri conforme, care nu mai apar in lista de neonformitati si inici in planul 
de prevenire si protectie, aceste rasicuri conforme avand nivel 1 si 2 de risc. 

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante  utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie de angajator: 9 

A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de 
munca care au suprafete contaminate 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deserveste diverse 
echipamente ce pot avea suprafetele contaminate, si pune 
mana pe aceste suprafete fara sa aiba pe mana manusi de 
protectie, este posibil sa se contamineze cu acest virus si sa 
se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

MT se curata dupa utilizare 
aceste echipamente si se 
dezinfecteaza 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 
MO 2 se achizitioneaza 
solutie pentru dezinfectare 
scule 
MO 3 Se distribuie solutia 
de dezinfectare scule 
celor nominalizati sa faca 
dezinfectarea sculelor 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT angajatul care 
deserveste 
echipamentul ce a fost 
contaminat 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

A1071 GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule si unelte daca 
sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul foloseste scule sau 
unele ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 de un alt 
lucrator, si nu le dezinfeceaza sau dupa caz nu poarta manusi 
de protctie este posibil sa se contamineze, prin contact 
neprotejat, cu acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se curata dupa utilizare 
aceste scule si se 
dezinfecteaza 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 
MO 2 se achizitioneaza 
solutie pentru dezinfectare 
scule 
MO 3 Se distribuie solutia 
de dezinfectare scule 
celor nominalizati sa faca 
dezinfectarea sculelor 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT angajatul care 
deserveste 
echipamentul ce a fost 
contaminat 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

A1072 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, daca 
sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mana fara 
manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat cu SARS-
CoV-2, este posibil sa se contamineze cu aces virus si apoi sa 
se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se dezinfecteaza la 
inceperea programului si l 
terminarea lui aceste 
manere. Daca este cazul se 
infasoara pe anere tifon care 
apoi se imbiba cu colutie de 
dezinfectat 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 
MO 2 Se cumpara solutie 
de dezinfectat si tifon 
MO 3 Se distribuie la 
CLM solutia si tifon dupa 
necesar 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 
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A1073 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru 
deschiderea si inchiderea unui ferestre, daca este contaminat 
CONDITII PROBABILE: daca lucratorul pune mana fara sa 
poarte manusa,  pe un maner de fereastra ce poate fi 
contaminat cu SARS-CoV-2,.este posibilil sa se contamineze 
cu acest virus,  prin contact neprotejat  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se curata de praf si 
murdarie cel putin 0 data in 
zi aceste echipamente, dupa 
care se dezinfecteazã cu 
solutie dezinfectanta 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 
MO 2 Se achizitioneaza 
solutie de dezinfectat 
MO 3 Se distribuie solutia 
de dezinfectat 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare .  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata. . 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT angajatul care 
deserveste 
echipamentul ce a fost 
contaminat 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

A121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul 
contaminat cu SARS-CoV-2, tuseste cand se afla la lucru si 
nu isi acopera caile respiratorii (nu poarta masca de protectie, 
nu isi acopera gura si nasul cu ceva cand tuseste 
CONDITII PROBABILE: este posibili ca stropii de saliva 
contaminati cu virus sa ajunga in locuri nedorite sau pe 
persoanele din preajma. Aceste persoane din preajma se pot 
contamina si apoi imbolnavi cu SARS-CoV-2. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT 1 se evita tusitul  in 
asemenea situatii 
 
MT 2 Se poarta masca 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 
MO 2 Se cumpara masca 
MO 3 Se distribuie cate 
doua masti zilnic fiecarui 
angajat care lucreazã  8 
ore continuu în birouri si 
alte spatii inchise. In 
celelalte situatii se 
distribuie o masca zilnic. 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1-2 conducatorul de loc 
de munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT1-2 angajatul care 
are in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

A135 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul 
utilizeaza un culoar de lucru care este utilizat deja de un alt 
lucrator si nu poate pastra fata de acesta o distanta de minim 
1,5m pana la aceasta persoana 
CONDITII PROBABILE: Si daca persoana aflata pe culoar 
este contaminata cu SARS-CoV-2, iar lucratorul nostru nu 
are masca de protectie, este posibili sa se contamineze cu 
acest virus, doar prin simpla apropiere neprotejata  de 
persoana contaminata 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se asteapta pe culoar 
pana se obtine distanta de 
1,5 m 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

A148 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap 
de lucru , alte elemente de mobilier de la locul de munca, 
daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi 
de protectie cand pune mana pe diverse elemente de mobilier 
(masa scaun , birou , dulap, sertar, etc) iar aceste sunt 
contaminate cu SARS-CoV-2, ese posibil ca lucratorul sa ia 
prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafata 
contaminata si apoi sa se imbolnaveasca daca nu se spala 
imediat pe mani si daca pana atunci pune man ala nas ochi 
sau gura 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se decontamineaza cel 
putin o data in zi 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus, este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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A204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este 
contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, mouse, 
ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu 
perifericele calculatorului),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi 
de protectie atunci cand foloseste un calculator, cablul de 
alimentare sau cablurile de lrgatiura cu perifericele 
calculatorului si chiar perifericele calculatorului,  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-
2  urmata sau nu de imbolnavire 

Se curata si se dezinfecteaza MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A301 GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata 
pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este 
contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul  comenzile 
de pe volan, alte comenzi, schimbator),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi 
de protectie atunci cand foloseste o masina de serviciu, iar 
masina a fost contaminata  cu SARS-CoV-2, este posibil ca 
lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele contaminate , prin 
contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani 
sau daca pune mana la ochi, gura sau nas este posibil 
cavirusul sa junga in corp iar lucratoruls a se imbolnaveasca 
cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu 
de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se aeriseste dupa fiecare 
cursa masina. Se 
decontamineaza interiorul 
zilnic 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8 

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

B103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din 
vecinatate, daca nu sunt distantate la cel putin 1.5 m unul de 
altul 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , 
daca nu poarta masca de protectie sa se imbolnaveasca 
respirand aerul contaminat de un locrator aflat la pai putin de 
1.5 m departare de cei sacatosi. 
Daca la randuk lui lucratorul contaminat nu poarta masca, 
atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein 
vecinatatea acestuia cresc simtitor. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se reorganizeaza 
posturile de lucru acolo unde 
se poate astfel incat sa fie 
minim 1.5 m departare intre 
posturi  si intre acestea si 
persoanele aflate in 
apropierea acestor posturi 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 
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B104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone 
aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu SARS-CoV-
2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita 
zonele aglomerate si nu poarta masca cand tranziteaza aceste 
zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe 
callea aerului cu virus luat de la persoane aflate în 
vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata 
dupa ce a tranzitat asemenea zone este posibil sa permita 
virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se evita zonele 
aglomerate. Daca nu este 
posibil asa ceva se 
tranziteaza cat de repede 
aceste zone si cat de repede 
se spala mata si mainile cu 
multa apa.Se poarta masca si 
manusi de protectie  

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

B105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu 
pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte persoane, iar 
acestea sunt comtaminat 
CONDITII PROBABILE: Si daca lucratorul nu poarta masca 
de protecte si manusi de protectie, este posibil sa ia virusul 
de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin 
contacta ccidental cu acestea iar apoi daca nu se spala pe 
mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din 
imbracamine , pe ochi, nas, gura este posibil ca virusul sa 
ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se 
imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se pastreaza ori de cate 
ori situatia permite distanta 
de minim 1,5 m. Cand nu 
este posibil acest lucru se sta 
cat mai putin cu putinta la o 
distanta mai mica de 1,5 m. 
Periodic se spala fata si 
mainile. Se poarta masca si 
anusi de protectie 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

B106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este 
contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se igienizeaza grupul 
sanitar de catre utilizator 
inainte si dupa utilizare 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

- 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

B107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este 
contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca persoanele care au 
vestiare apropiate  cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se aeriseste zilnic 
vestiarul. Se igienizeaza 
zilnic vestiarul la inceperea 
si la terminarea programului 
de lucru. 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

B109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat 
daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca la locul de fumat ies odata 
mai multe persoane si nu se mai poate asigura distanta 
minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca 
vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar ceilalti sa se 
contamineze cu acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se merge la fumat doar 
daca locul nu este 
aglomerat. Se pastreaza o 
tistanta de minim 1.5 m 
departare de cele mai 
apropiate persoane aflate la 
fumat in acel loc. 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 
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B116 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca 
in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate 
asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte posibil ca 
in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele 
sanatoase aflate in apropierea acestui purtator se pot 
contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se evita aglomeratia. Se 
pastreaza distanta de 1,5 m  
fata de persoanele cele mai 
apropiate. Se poarta masca 
si manusi 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

B118 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport 
de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc este vreo 
persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu 
se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este foarte 
posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-
CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea acestui 
purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se evita aglomeratia. Se 
pastreaza distanta de 1,5 m  
fata de persoanele cele mai 
apropiate. Se poarta masca 
si manusi 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator  pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17 

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu 
dispune masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea 
acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-CoV-2 , 
angajatii sai   
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se formuleaza propuneri 
catre angajator 

MO 1 Se studiaza ordinul 
831/2020 
 
MO 2 se organizeaza 
sedinta de lucru cu 
factorii responsabili din 
unitate 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o noua stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MTangajator 
 
MO1 - 
 
MO2  angajator 
MAN - 

MT factori responsabili 
din unitate  
MO1 angajator +resp 
SSM 
MO2  responsabil SSM 
MAN angajator+resp 
SSM 

C102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu 
asigura resurse materiale, finaciare si umane, pentru masuri 
de implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea 
acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-CoV-2 , 
angajatii din unitate 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se asigura resursele 
necesare 

MO 1 se studiaza actul 
normativ 
 
MO 2 se face sedinta de 
lucru 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MTangajator 
 
MO1 - 
 
MO2  angajator 
 
MAN - 

MT factori responsabili 
din unitate  
MO1 angajator +resp 
SSM 
MO2  responsabil SSM 
MAN angajator+resp 
SSM 

C103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu 
SSM daca nu propune angajatorului masurile de 
implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa 
acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele mai 
potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv 
masurile astfel luate sa nu fie eficiente la contaminarea  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT pregateste si inainteaza 
angajatorului, cele mai 
potrivite propuneri pentru 
protectia angajatilor la 
contaminare cu SARS-CoV-
2  

MO 1 se studiaza ordinul 
 
MO2 se organizeaza 
sedinta de lucru 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MTangajator 
 
MO1 - 
 
MO2  angajator 
 
MAN - 

MT factori responsabili 
din unitate  
MO1 angajator +resp 
SSM 
MO2  responsabil SSM 
MAN angajator+resp 
SSM 
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C104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM 
daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu comunica 
partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor 
de implementare aprobate de angajator  
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa 
acestor angajatorul sa nu aiba cele mai potrivite instrumente 
de protectie la SARS-CoV-2  a angajatilor sai. 
Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de 
protectie la SARS-CoV-2  si in final la ineficienta protectiei 
angajatilor. 
Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la 
actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar angajatii risca 
sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 . 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT 1 Se intocmesc 
proceduri pentru toate 
grupele de activitati care 
sunt menite sa planifice 
protectia angajatilor, sa 
instruiasca personalul care 
conduce si asigura protectia, 
si in final care sã protejeze 
angajatii la SARS-CoV-2 . 
MT 2 Se aproba aceste 
proceduri, de catre angajator 
MT 3 Se comunica aceste 
proceduri partilor interesate 
MT 4 Se instruiesc partile 
interesate, ca acestea sa 
cunoasca modul in care se 
declanseaza si se aplica 
fiecare procedura in parte 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT 1 responsabil SSM 
 
MT 2 angajator 
 
MT 3-4 resp SSM 
 
MAN 

C105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc 
de munca daca nu instruiesc angajatii din subordine privitor 
la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita 
transmiterea si contaminarae cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din 
subordine sa nu cunoasca masurile de prevenire si protectie 
dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele 
ce implementeaza aceste masuri  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT 1 Se intocmesc 
proceduri pentru toate 
grupele de activitati care 
sunt menite sa planifice 
protectia angajatilor, sa 
instruiasca personalul care 
conduce si asigura protectia, 
si in final care sã protejeze 
angajatii la SARS-CoV-2 . 
MT 2 Se aproba aceste 
proceduri, de catre angajator 
MT 3 Se comunica aceste 
proceduri partilor interesate 
MT 4 Se instruiesc partile 
interesate, ca acestea sa 
cunoasca modul in care se 
declanseaza si se aplica 
fiecare procedura in parte 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT 1 responsabil SSM 
 
MT 2 angajator 
 
MT 3-4 resp SSM 
 
MAN 

C1051 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc 
de munca daca nu informeaza pe lucratorii din subordinea or, 
cu masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor 
ce decurg din Ordinul 831/2020 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acesti lucratori sa 
nu cunoasca ce aude facut 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se respecta procedura de 
instruire la SARS-CoV-2 

MT Se instruiesc 
lucratorii din subordine 
conform procedurii de 
instruire la SARS-CoV-2 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta declan 
sata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT CLM 
 
MAN resp SSM 
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C1052 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc 
de munca, daca nu urmaresc modul in care , in zona lor de 
responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la 
COVID  
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din 
subordine sa nu faca ce trebuie  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se controleaza modul in 
care se respecta masurile 
dispuse de angajator de 
protectie la SARS-CoV-2 

MO 1 neconformitatile 
constatate se remediaza 
confor procedurii de 
remediere specifice. 
MO 2 Se intocmeste 
procedura de rmediere 
neconformitati constatate 
la controlul MT  
MO 3 Se comunica 
procedura partilor 
interesate 
MO 4 se instruiesc partile 
interesate in planificarea 
si executarea MT , ca 
acestae sa cunoasca ce au 
de facut 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT CLM 
 
MO 1-4 Responsabilii 
nominalizati de 
angajator 
 
MAN resp SSM 

C1053 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc 
de munca, daca constata neconformitati in zona lor de 
responsabilitate, privind masurile de protectie la COVID, si 
nu ia masuri de remediere a acestor neconformitati potrivit 
competentelor ce le au  
CONDITII PROBABILE: Daca nu se remediaza 
neconformitatile, sunt sanse ca masurile de protectie la 
SARS-CoV-2 sa fie ineficiente 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se remediaza 
neconformitatile 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

CLM  
 
angajat 

C1054 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc 
de munca, daca au neconformitati in zona lor de 
responsabilitate referitoare la protectia la COVID si nu le 
transmit ierarhic la persoanele care au competente de 
rezolvare a acestor neconformitati 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se respecta procedura de 
instruire  

MO 1 Se pregateste 
materialul de instruire a 
lucratorilor prin care 
acestia iau la cunostinta 
de masurile aprobate de 
angajator privind protectia 
la SARS-CoV-2 
MO 2 Se instruiesc 
angajatii din subordine, ca 
acestia sa cunoasca ce au 
de facut  

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT resp SSM 
 
MO 1 RESP SSM 
 
MO 2 resp SSM  
 
MAN angajator 

MT  
CLM+ANGAJATI 
 
MO 1 CLM 
 
MO 2 CLM 
 
MAN resp SSM 

C106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicina 
muncii, daca nu propune masuri specifice de evitare a 
contaminarii cu SARS-CoV-2, masuri de stopare a 
transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoana contaminata, 
aflata in zona de responsabilitate a angajatorului, la angaja 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT face propuneri iar 
angajatorul dupa ce discuta 
aceste propuneri cu factorii 
responsabili din unitate, 
aproba ce este cazul 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

C107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care 
incadreaza punctul de acces in unitate, daca acestea nu nu isi 
fac datoria pentru a evita patrunderea in unitate a angajatilor 
si a altor persoane contaminata sau bolnave cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se respecta procedura 
specifica 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 
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C108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de 
curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi contaminate 
cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, 
ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se respecta procedura 
specifica 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

C1081 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul daca nu 
dispune si nu asigura fondurile  necesare pentru materialele 
de dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de 
curatenie 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se aproba fondurile 
necesare 

MO Se face sedinta de 
lucru 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

C1082 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc 
de munca ce are in subordine personal cu curatenia, daca nu 
istruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca 
dezinfectia 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se respecta intocmai 
procedura specifica 

MO 1 Se instruieste 
personalul care duce la 
indeplinire aceasta 
activitate 
 
MO 2 Se controleaza 
modul in care a fost 
indeplinita sarcina 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

C109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu 
aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se respecta intocmai 
procedura specifica 

MO 1 Se instruieste 
personalul care duce la 
indeplinire aceasta 
activitate 
 
MO 2 Se controleaza 
modul in care a fost 
indeplinita sarcina 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

C1091 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu 
verificarea, curatarea sistemelor de filtroventilatie si clima 
daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se aerisesc incaperile - - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

C110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la 
achizitii, daca achizitioneaza dezinfectan 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se achizitioneaza 
materialele necesare 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu COVID, 
declara din proprie initiativã sau 
prezinta simptome de imbolnvire 
cu COVID este trimis de indata la 
un centru UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17 

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca: 14 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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D101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in 
timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta masurile de 
protectie la SARS-CoV-2 si devine purtator sau se 
imbolnaveste cu acest virus iar apoi vine la lucru  contaminat 
sau bolnav 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul 
contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze 
colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii 
de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se respecta masurile 
dispuse de angajator 
 
MT 2 Daca este contaminat 
sau bolnav cu SARS-CoV-2, 
informeaza CLM si urmeaza 
instructiunile date de acesta 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu 
informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau chiar 
bolnav si vine la lucru ca si cum totul este normal 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul 
contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze 
colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii 
de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT informeaza CLM  si 
urmeaza instructiunile date 
de acesta 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu 
pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m distanta fata de 
toti colegii sai de lucru si fata de oricarea lte persoane aflate 
in apropierea sa 
CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca 
de protectie pe toata durata programului de lucru, se poate 
contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si 
de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu 
foloseste manusile de protectie , din proprie initiativa, atunci 
cand  urmeaza da puna mana pe divese materiale sau 
persoane 
CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact 
direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu persoane 
contaminate 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu se 
spala din proprie initiativa pe maini si fata cand crede ca a 
fost in contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate 
CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, 
ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona ochilor, in zona 
nasului sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste 
locuri. De aici odata intrat in organism, virusul declanseaza 
boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 
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D106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in 
timpul serviciului manifesta simptome sau are afectiuni 
pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct 
si nu urmeaza recomandarile date de acesta 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie 
purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este purtator, in 
contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu 
poarta masca si manusi poate contamina pe careva din 
preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii 
provocate de coronavirus, este obligat sa informeze pe seful 
sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de 
medicina muncii 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu 
schimba masca zilnic 
CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire 
continua, masaca nu mai are proprietati optime de protectie si 
trebuie inlocuiata cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest 
lucru atunci cand timpul de folosinta cumulat pe o masca a 
depasit 4 ore, este psibil ca masca in sine sa devina o sursa de 
contaminare a celui care o poarta, fiind incarcata pe fata 
exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De 
pe fata mastii virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii 
jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe 
mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot 
imbolnavi purtatorul.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu 
schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-au 
deteriorat  
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu 
poarta corect masca de protectie 
CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe 
nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa ramana loc 
liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. 
Daca aerul contaminat ajunge in plamani, este posibil ca 
lucratorul sa se îmbolnaveasca cu SARS-CoV-2  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2  

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2, declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu SARS-CoV-2 
este trimis de indata la un centru 
UPU pentru testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 
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D110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu 
dezinfecteaza periodic manerul usiii de acces la locul sau de 
munca, mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu 
care lucreaza ( cel putin o data pe zi) 
CONDITII PROBABILE: Daca angajatul nu isi spala 
mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil ca 
virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartai si daca 
mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii ramasi pe mana 
dupa spalare pot sa ajunga in corp iar apoi licratorul se poate 
imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D111 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul se 
saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, si unu 
din este poate fi contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: La contacul cu mana al altul 
lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt sanse 
ca pe mana neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin 
strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti virusi apoi pot 
ajunge in corp in diverse moduri iar lucratorul astfel 
contaminat se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ 
angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu prin 
atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul 
sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la lucratorul 
salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat 
nu se spala pe maini si fata, este posibil ca virusii sa ajunga 
in corp iar apoi lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-
2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea 
apa din aceeasi sticla cu un  alt lucrator, iar acesta ar putea fi 
contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe 
persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la oricare 
din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic 
de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori sanatosi in acest 
mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns 
in corp poate declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea 
apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa fi fost 
contaminat prin atingere de alta persoana 
CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din 
lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt sanse ca 
robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de 
robinet contaminat, poate fi contaminata cu SARS-CoV-2. 
Lucrãtorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi 
cu SARS-CoV-2   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 
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D2 Angajatul - daca nu respecta  conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat: 3 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati 
(descriere , parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico sanitare Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are 
mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau nasul 
CONDITII PROBABILE: Daca lucrãtorul are mana 
contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce 
mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii 
SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa 
contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul 
adata ajuns in corp poate declansa boala 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul 
serveste masa avand mainile nespalate si contaminate cu 
SARS-CoV-2  
CONDITII PROBABILE: Este posibil, va virusii SARS-
CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura si apoi 
in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot 
declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

D203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi 
scuturã macar zilnic echipamentul  de pe el, este posibil ca 
praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, 
lua 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de 
imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si 
aceste masuri 

MIS Daca lucratorul este suspect 
ca ar fi contaminat cu SARS-
CoV-2 , declara din proprie 
initiativã sau prezinta simptome 
de imbolnvire cu acest virus  este 
trimis de indata la un centru UPU 
pentru testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Acest document a fost realizată de  
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR 

Semnătura și ștampila evaluatorului 
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Sectiunea 3. Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-
CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 
 

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie 
de angajator: 9 
A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

A107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de munca care au suprafete contaminate 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deserveste diverse echipamente ce pot avea suprafetele 
contaminate, si pune mana pe aceste suprafete fara sa aiba pe mana manusi de protectie, este posibil sa se 
contamineze cu acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

        

A1071 GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule si unelte daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul foloseste scule sau unele ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 
de un alt lucrator, si nu le dezinfeceaza sau dupa caz nu poarta manusi de protctie este posibil sa se 
contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A1072 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mana fara manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat 
cu SARS-CoV-2, este posibil sa se contamineze cu aces virus si apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A1073 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea si inchiderea unui ferestre, daca este 
contaminat 
CONDITII PROBABILE: daca lucratorul pune mana fara sa poarte manusa,  pe un maner de fereastra ce poate 
fi contaminat cu SARS-CoV-2,.este posibilil sa se contamineze cu acest virus,  prin contact neprotejat  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tuseste cand se afla la 
lucru si nu isi acopera caile respiratorii (nu poarta masca de protectie, nu isi acopera gura si nasul cu ceva cand 
tuseste 
CONDITII PROBABILE: este posibili ca stropii de saliva contaminati cu virus sa ajunga in locuri nedorite sau 
pe persoanele din preajma. Aceste persoane din preajma se pot contamina si apoi imbolnavi cu SARS-CoV-2. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A135 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul utilizeaza un culoar de lucru care este utilizat deja de 
un alt lucrator si nu poate pastra fata de acesta o distanta de minim 1,5m pana la aceasta persoana 
CONDITII PROBABILE: Si daca persoana aflata pe culoar este contaminata cu SARS-CoV-2, iar lucratorul 
nostru nu are masca de protectie, este posibili sa se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere 
neprotejata  de persoana contaminata 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A148 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru , alte elemente de mobilier de la locul de 
munca, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie cand pune mana pe diverse elemente 
de mobilier (masa scaun , birou , dulap, sertar, etc) iar aceste sunt contaminate cu SARS-CoV-2, ese posibil ca 
lucratorul sa ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafata contaminata si apoi sa se 
imbolnaveasca daca nu se spala imediat pe mani si daca pana atunci pune man ala nas ochi sau gura 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

A204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 
(tastatura, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, 
cablul de alimentare sau cablurile de lrgatiura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului,  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-2  urmata sau nu de imbolnavire 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

A301 GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este 
contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul  comenzile de pe volan, alte comenzi, schimbator),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de 
serviciu, iar masina a fost contaminata  cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe 
suprafetele contaminate , prin contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani sau daca pune mana 
la ochi, gura sau nas este posibil cavirusul sa junga in corp iar lucratoruls a se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8 

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8 
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Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc 
(R) 

1 2 3 4 5 6 
B103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel putin 1.5 

m unul de altul 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se 
imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un locrator aflat la pai putin de 1.5 m departare de cei sacatosi. 
Daca la randuk lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein 
vecinatatea acestuia cresc simtitor. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B104 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand 
tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe callea aerului cu virus luat de la 
persoane aflate în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea 
zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte 
persoane, iar acestea sunt comtaminat 
CONDITII PROBABILE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protecte si manusi de protectie, este posibil sa 
ia virusul de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta ccidental cu acestea iar apoi 
daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, 
gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate  cu vestiarul contaminat, sa ia 
acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B109 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane 
cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura 
distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar 
ceilalti sa se contamineze cu acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B116 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este 
foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea 
acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B118 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc 
este vreo persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, 
este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in 
apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator  pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17 

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

C101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 
831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-
CoV-2 , angajatii sai   
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C102 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, finaciare si umane, 
pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-
CoV-2 , angajatii din unitate 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de 
implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele 
mai potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la 
contaminarea  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 
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C104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu 
comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator  
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorul sa nu aiba cele mai potrivite 
instrumente de protectie la SARS-CoV-2  a angajatilor sai. 
Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2  si in final la ineficienta 
protectiei angajatilor. 
Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar 
angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 . 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu instruiesc angajatii din 
subordine privitor la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarae cu SARS-
CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu cunoasca masurile de prevenire si 
protectie dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1051 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucratorii din 
subordinea or, cu masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1052 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca nu urmaresc modul in care , in 
zona lor de responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la COVID  
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu faca ce trebuie  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1053 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca constata neconformitati in zona lor 
de responsabilitate, privind masurile de protectie la COVID, si nu ia masuri de remediere a acestor 
neconformitati potrivit competentelor ce le au  
CONDITII PROBABILE: Daca nu se remediaza neconformitatile, sunt sanse ca masurile de protectie la 
SARS-CoV-2 sa fie ineficiente 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1054 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca au neconformitati in zona lor de 
responsabilitate referitoare la protectia la COVID si nu le transmit ierarhic la persoanele care au competente de 
rezolvare a acestor neconformitati 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C106 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicina muncii, daca nu propune masuri specifice de 
evitare a contaminarii cu SARS-CoV-2, masuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoana 
contaminata, aflata in zona de responsabilitate a angajatorului, la angaja 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care incadreaza punctul de acces in unitate, daca acestea nu 
nu isi fac datoria pentru a evita patrunderea in unitate a angajatilor si a altor persoane contaminata sau bolnave 
cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi 
contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac 
datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1081 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul daca nu dispune si nu asigura fondurile  necesare pentru 
materialele de dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de curatenie 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1082 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc de munca ce are in subordine personal cu 
curatenia, daca nu istruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca dezinfectia 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1091 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curatarea sistemelor de filtroventilatie 
si clima daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C110 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achizitii, daca achizitioneaza dezinfectan 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17 

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca : 14 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc 
(R) 

1 2 3 4 5 6 
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D101 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta 
masurile de protectie la SARS-CoV-2 si devine purtator sau se imbolnaveste cu acest virus iar apoi vine la 
lucru  contaminat sau bolnav 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze 
colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D102 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau 
chiar bolnav si vine la lucru ca si cum totul este normal 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze 
colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D103 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m 
distanta fata de toti colegii sai de lucru si fata de oricarea lte persoane aflate in apropierea sa 
CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca de protectie pe toata durata programului de 
lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu foloseste manusile de protectie , din proprie 
initiativa, atunci cand  urmeaza da puna mana pe divese materiale sau persoane 
CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu 
persoane contaminate 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu se spala din proprie initiativa pe maini si fata cand 
crede ca a fost in contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate 
CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona 
ochilor, in zona nasului sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste locuri. De aici odata intrat in organism, 
virusul declanseaza boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are 
afectiuni pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de 
acesta 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este 
purtator, in contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina 
pe careva din preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa 
informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de medicina muncii 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba masca zilnic 
CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masaca nu mai are proprietati optime de 
protectie si trebuie inlocuiata cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta 
cumulat pe o masca a depasit 4 ore, este psibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o 
poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii 
virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe 
mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot imbolnavi purtatorul.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-
au deteriorat  
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D109 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu poarta corect masca de protectie 
CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa 
ramana loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. Daca aerul contaminat ajunge in 
plamani, este posibil ca lucratorul sa se îmbolnaveasca cu SARS-CoV-2  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D110 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic manerul usiii de acces la 
locul sau de munca, mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu care lucreaza ( cel putin o data pe zi) 
CONDITII PROBABILE: Daca angajatul nu isi spala mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil 
ca virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartai si daca mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii 
ramasi pe mana dupa spalare pot sa ajunga in corp iar apoi licratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D111 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul se saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, 
si unu din este poate fi contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: La contacul cu mana al altul lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt 
sanse ca pe mana neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti 
virusi apoi pot ajunge in corp in diverse moduri iar lucratorul astfel contaminat se poate imbolnavi cu SARS-
CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu 
prin atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la 
lucratorul salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil 
ca virusii sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 
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D113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla cu un  alt lucrator, iar acesta 
ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la 
oricare din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti 
utilizatori sanatosi in acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa 
boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D114 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa 
fi fost contaminat prin atingere de alta persoana 
CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt 
sanse ca robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu 
SARS-CoV-2. Lucrãtorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D2 Angajatul - daca nu respecta  conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat : 3 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc 
(R) 

1 2 3 4 5 6 

D201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau 
nasul 
CONDITII PROBABILE: Daca lucrãtorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce 
mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa 
contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D202 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate 
cu SARS-CoV-2  
CONDITII PROBABILE: Este posibil, va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura 
si apoi in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi scuturã macar zilnic echipamentul  de pe el, este 
posibil ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

 
Acest document a fost realizată de  
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Situația centralizatoare cu riscurile identificate și evaluate 
 

Nr 
crt 

Denumire factorilor de risc 1 2 3 4 5 6 7 Total 

A 
TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si 
unelte, materiale si substante utilizate in procesul muncii, 
utilitati puse la dispozitie de angajator 

0 0 9 0 0 0 0 9 

B TOTAL FACTORI DE RISC - MEDIUL DE MUNCA 0 0 8 0 0 0 0 8 

C 
TOTAL FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti 
sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul 
de munca evaluat 

0 0 17 0 0 0 0 17 

D TOTAL FACTORI DE RISC - EXECUTANT 0 0 14 0 0 0 0 14 

TOTAL FACTORI DE RISC - LOC DE MUNCA 0 0 48 0 0 0 0 48 
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Sectiunea 4. Calcularea nivelului de risc de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 
 

 
m1 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 1 ; In acest caz m1 = 0 

m2 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 2 ; In acest caz m2 = 0 

m3 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 3 ; In acest caz m3 = 48 

m4 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 4 ; In acest caz m4 = 0 

m5 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 5 ; In acest caz m5 = 0 

m6 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 6 ; In acest caz m6 = 0 

m7 = cati factori de risc au fost evaluati ca avand nivel 7 ; In acest caz m7 = 0 

Nivelul de risc determinat cu formula de mai sus evaluat este de : 3.00 

Tabelul cu incadrarea nivelului de risc in una din clasele de risc 

 
Categoria de risc predefinita de metoda 

SM 
Clasificarea grupei de risc Nivelul de risc evaluat pentru acest loc de 

munca este  

 
0 1 2 

 

 
Sub 0,5 inclusiv Minim   

 

 
exclusiv 0,5-1,5 inclusiv Foarte mic   

 

 
exclusiv 1,5-2,5 inclusiv Mic   

 

 
exclusiv 2,5-3,5 inclusiv Mediu 3 

 
 

exclusiv 3,5-4,5 inclusiv Mare   
 

 
exclusiv 4,5-5,5 inclusiv Foarte mare   

 

 
Peste 5,5 Inaceptabil   

 

Nivelului de risc determinat comparat cu nivelurile de risc din tabelul de mai sus duce la urmatoarea concluzie : Mediu 

Acest document a fost realizată de  
ing. STANISLAVOV ILDIKO GYÖNGYVÉR 

Semnătura și ștampila evaluatorului 
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Sectiunea 5. Lista riscurilor neconforme de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul 
SARS-CoV-2, a anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 
 

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie 
de angajator: 9 
A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

A107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: echipamente de munca care au suprafete contaminate 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul deserveste diverse echipamente ce pot avea suprafetele 
contaminate, si pune mana pe aceste suprafete fara sa aiba pe mana manusi de protectie, este posibil sa se 
contamineze cu acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

        

A1071 GENERATOR DE RISC PROBABIL: scule si unelte daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul foloseste scule sau unele ce puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 
de un alt lucrator, si nu le dezinfeceaza sau dupa caz nu poarta manusi de protctie este posibil sa se 
contamineze, prin contact neprotejat, cu acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A1072 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Manere de usa, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul pune mana fara manusa pe un maner de usa ce poate fi contaminat 
cu SARS-CoV-2, este posibil sa se contamineze cu aces virus si apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A1073 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Maner pentru deschiderea si inchiderea unui ferestre, daca este 
contaminat 
CONDITII PROBABILE: daca lucratorul pune mana fara sa poarte manusa,  pe un maner de fereastra ce poate 
fi contaminat cu SARS-CoV-2,.este posibilil sa se contamineze cu acest virus,  prin contact neprotejat  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul contaminat cu SARS-CoV-2, tuseste cand se afla la 
lucru si nu isi acopera caile respiratorii (nu poarta masca de protectie, nu isi acopera gura si nasul cu ceva cand 
tuseste 
CONDITII PROBABILE: este posibili ca stropii de saliva contaminati cu virus sa ajunga in locuri nedorite sau 
pe persoanele din preajma. Aceste persoane din preajma se pot contamina si apoi imbolnavi cu SARS-CoV-2. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A135 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul utilizeaza un culoar de lucru care este utilizat deja de 
un alt lucrator si nu poate pastra fata de acesta o distanta de minim 1,5m pana la aceasta persoana 
CONDITII PROBABILE: Si daca persoana aflata pe culoar este contaminata cu SARS-CoV-2, iar lucratorul 
nostru nu are masca de protectie, este posibili sa se contamineze cu acest virus, doar prin simpla apropiere 
neprotejata  de persoana contaminata 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A148 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Masa de lucru, dulap de lucru , alte elemente de mobilier de la locul de 
munca, daca sunt contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie cand pune mana pe diverse elemente 
de mobilier (masa scaun , birou , dulap, sertar, etc) iar aceste sunt contaminate cu SARS-CoV-2, ese posibil ca 
lucratorul sa ia prin contact direct neprotejat acest virus, de pe o suprafata contaminata si apoi sa se 
imbolnaveasca daca nu se spala imediat pe mani si daca pana atunci pune man ala nas ochi sau gura 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

A204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Calculator, daca este contaminat pe exterior cu SARS-CoV-2 
(tastatura, mouse, ecran calculator, cabluri de alimentare si de legatura cu perifericele calculatorului),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste un calculator, 
cablul de alimentare sau cablurile de lrgatiura cu perifericele calculatorului si chiar perifericele calculatorului,  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare cu SARS-CoV-2  urmata sau nu de imbolnavire 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

A301 GENERATOR DE RISC PROBABIL: masina utilizata pentru rezolvarea problemelor de serviciu, daca este 
contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, volanul  comenzile de pe volan, alte comenzi, schimbator),  
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul nu poarta manusi de protectie atunci cand foloseste o masina de 
serviciu, iar masina a fost contaminata  cu SARS-CoV-2, este posibil ca lucratorul sa ia virusul de pe 
suprafetele contaminate , prin contact neprotejat si apoi daca nu se spala imediat pe mani sau daca pune mana 
la ochi, gura sau nas este posibil cavirusul sa junga in corp iar lucratoruls a se imbolnaveasca cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata sau nu de Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8 

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8 
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Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc 
(R) 

1 2 3 4 5 6 
B103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Posturile de lucru din vecinatate, daca nu sunt distantate la cel putin 1.5 

m unul de altul 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta masca de protectie sa se 
imbolnaveasca respirand aerul contaminat de un locrator aflat la pai putin de 1.5 m departare de cei sacatosi. 
Daca la randuk lui lucratorul contaminat nu poarta masca, atunci sansele de a se imbolnavi alti lucratori dein 
vecinatatea acestuia cresc simtitor. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B104 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Trecerea prin zone aglomerate unde pot fi persoane contaminate cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca lucratorul sanatos, nu evita zonele aglomerate si nu poarta masca cand 
tranziteaza aceste zone, este posibil sa se contamineze prin contact sau pe callea aerului cu virus luat de la 
persoane aflate în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se spala pe mani si pe fata dupa ce a tranzitat asemenea 
zone este posibil sa permita virusului sa ajunga in corp si apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 m departare fata de alte 
persoane, iar acestea sunt comtaminat 
CONDITII PROBABILE: Si daca lucratorul nu poarta masca de protecte si manusi de protectie, este posibil sa 
ia virusul de la aceste persoane contaminate , pe calea aerului sau prin contacta ccidental cu acestea iar apoi 
daca nu se spala pe mani si fata si daca pune mana contaminata sau alte parti din imbracamine , pe ochi, nas, 
gura este posibil ca virusul sa ajunga in corp si apoi persoana sanatoasa sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Grup sanitar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Vestiar daca este contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca persoanele care au vestiare apropiate  cu vestiarul contaminat, sa ia 
acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B109 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Loc pentru fumat daca este aglomerat si in aglomeratie sunt persoane 
cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca la locul de fumat ies odata mai multe persoane si nu se mai poate asigura 
distanta minima de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest virus iar 
ceilalti sa se contamineze cu acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B116 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Sala de sedinte , daca in sala este vreo persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in sala de sedinte nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, este 
foarte posibil ca in sala sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in apropierea 
acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

B118 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Mijloc de transport de acasa la serviciu si invers, daca in acel mijloc 
este vreo persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in mijlocul de transport nu se poate asigura distanta de 1,5 m intre persoane, 
este foarte posibil ca in aglomeratie sa fie careva purtator de SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase aflate in 
apropierea acestui purtator se pot contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator  pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17 

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc (R) 

1 2 3 4 5 6 

C101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu dispune masuri de implementare a ordinului 
831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-
CoV-2 , angajatii sai   
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C102 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatorul, daca nu asigura resurse materiale, finaciare si umane, 
pentru masuri de implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin neluarea acestor masuri sa se imbolnaveasca cu  SARS-
CoV-2 , angajatii din unitate 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul cu SSM daca nu propune angajatorului masurile de 
implementare a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor propuneri angajatorul as nu ia masurile cele 
mai potrivite pentru protejarea angajatilor, si din acest motiv masurile astfel luate sa nu fie eficiente la 
contaminarea  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 
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C104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Responsabilul SSM daca nu intocmeste si nu duce la aprobat si nu 
comunica partilor interesate procedurile necesare indeplinirii masurilor de implementare aprobate de angajator  
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse mari ca prin lipsa acestor angajatorul sa nu aiba cele mai potrivite 
instrumente de protectie la SARS-CoV-2  a angajatilor sai. 
Lipsa acestor proceduri conduce la actiuni haotice de protectie la SARS-CoV-2  si in final la ineficienta 
protectiei angajatilor. 
Necomunicarea acestor proceduri partilor interesate, duce la actiuni nesincronizate si chiar luate tardiv uiar 
angajatii risca sa nu fie protejati eficient la SARS-CoV-2 . 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu instruiesc angajatii din 
subordine privitor la obligatiile si raspunderile ce le au pentru a evita transmiterea si contaminarae cu SARS-
CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu cunoasca masurile de prevenire si 
protectie dispuse de angajator si locurile unde sunt instalate persoanele ce implementeaza aceste masuri  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1051 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca daca nu informeaza pe lucratorii din 
subordinea or, cu masurile dispuse de angajator pentru realizarea cerintelor ce decurg din Ordinul 831/2020 
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude facut 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1052 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca nu urmaresc modul in care , in 
zona lor de responsabilitate, sunt respectate masurile de protectie la COVID  
CONDITII PROBABILE: Este posibil ca angajatii din subordine sa nu faca ce trebuie  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1053 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca constata neconformitati in zona lor 
de responsabilitate, privind masurile de protectie la COVID, si nu ia masuri de remediere a acestor 
neconformitati potrivit competentelor ce le au  
CONDITII PROBABILE: Daca nu se remediaza neconformitatile, sunt sanse ca masurile de protectie la 
SARS-CoV-2 sa fie ineficiente 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1054 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorii de loc de munca, daca au neconformitati in zona lor de 
responsabilitate referitoare la protectia la COVID si nu le transmit ierarhic la persoanele care au competente de 
rezolvare a acestor neconformitati 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C106 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Medicul de Medicina muncii, daca nu propune masuri specifice de 
evitare a contaminarii cu SARS-CoV-2, masuri de stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la o persoana 
contaminata, aflata in zona de responsabilitate a angajatorului, la angaja 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Persoanele care incadreaza punctul de acces in unitate, daca acestea nu 
nu isi fac datoria pentru a evita patrunderea in unitate a angajatilor si a altor persoane contaminata sau bolnave 
cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de curatenie, numit sa dezinfecteze, zonele ce pot fi 
contaminate cu SARS-CoV-2 (grup sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, mobilier, etc) daca nu isi fac 
datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1081 GENERATOR DE RISC PROBABIL: angajatorul daca nu dispune si nu asigura fondurile  necesare pentru 
materialele de dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de personalul de curatenie 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1082 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Conducatorul de loc de munca ce are in subordine personal cu 
curatenia, daca nu istruieste acest personal ca acesta sa stie cum trebuie sa faca dezinfectia 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu aerisirea incaperilor, daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C1091 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul numit cu verificarea, curatarea sistemelor de filtroventilatie 
si clima daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

C110 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Personalul de la achizitii, daca achizitioneaza dezinfectan 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17 

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca : 14 

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc 
(R) 

1 2 3 4 5 6 
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D101 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul sau de dinafara serviciului, nu respecta 
masurile de protectie la SARS-CoV-2 si devine purtator sau se imbolnaveste cu acest virus iar apoi vine la 
lucru  contaminat sau bolnav 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze 
colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D102 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul care nu informeaza pe seful sau direct ca este contaminat sau 
chiar bolnav si vine la lucru ca si cum totul este normal 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca lucratorul contaminat sau bolnav cu SARS-CoV-2, sa contamineze 
colegii de la lucru sau alti angajati cu care acesta are relatii de serviciu sau contacte ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D103 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu pastreaza din proprie initiativa minim 1,5 m 
distanta fata de toti colegii sai de lucru si fata de oricarea lte persoane aflate in apropierea sa 
CONDITII PROBABILE: Angajatul daca nu foloseste masca de protectie pe toata durata programului de 
lucru, se poate contamina sau poate contamina alte persoane din jurul sau  
CONSECINTE PROBABILE: creste riscul de contaminare si de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu foloseste manusile de protectie , din proprie 
initiativa, atunci cand  urmeaza da puna mana pe divese materiale sau persoane 
CONDITII PROBABILE: Se poate contamina prin contact direct neprotejat cu suprafete contaminate sau cu 
persoane contaminate 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca nu se spala din proprie initiativa pe maini si fata cand 
crede ca a fost in contact cu suprafete sau oersoane posibil contaminate 
CONDITII PROBABILE: Virusul preluat din diverse locuri, ajuns pe mana poate de aici sa ajunga in zona 
ochilor, in zona nasului sau a gurii, daca lucratorul duce mana in aceste locuri. De aici odata intrat in organism, 
virusul declanseaza boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul, daca in timpul serviciului manifesta simptome sau are 
afectiuni pulmonare si nu informeaza despre acestea pe seful sau direct si nu urmeaza recomandarile date de 
acesta 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca un angajat sa fie purtator de virus, asimptomatic si nestiind ca este 
purtator, in contact cu alte persoane sau cu diverse obiecte , daca nu poarta masca si manusi poate contamina 
pe careva din preajma sa. Atunci cand are simptome specifice bolii provocate de coronavirus, este obligat sa 
informeze pe seful sau direct iar acesta este obligat sa il trimita la medicul de medicina muncii 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba masca zilnic 
CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 4 ore de folosire continua, masaca nu mai are proprietati optime de 
protectie si trebuie inlocuiata cu alta noua. Daca lucratorul nu face acest lucru atunci cand timpul de folosinta 
cumulat pe o masca a depasit 4 ore, este psibil ca masca in sine sa devina o sursa de contaminare a celui care o 
poarta, fiind incarcata pe fata exterioara cu prea multe particule si virusi oprite in filtru. De pe fata mastii 
virusii pot ajunge pe mana daca la datul mastii jos de pe fata , masca se apuca cu mana neprotejata. De pe 
mana apoi virusii pot ajunge in organism si apoi pot imbolnavi purtatorul.  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu schimba manusile de protectie atunci cand acestea s-
au deteriorat  
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D109 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu poarta corect masca de protectie 
CONDITII PROBABILE: Daca masca nu este corect pusa pe nas si gura , este posibil ca intre masca si fata sa 
ramana loc liber pe unde poate intra aer contaminat din exteriorul mastii. Daca aerul contaminat ajunge in 
plamani, este posibil ca lucratorul sa se îmbolnaveasca cu SARS-CoV-2  
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2  

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D110 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic manerul usiii de acces la 
locul sau de munca, mobilierul pe care il foloseste, sculele si aparatura cu care lucreaza ( cel putin o data pe zi) 
CONDITII PROBABILE: Daca angajatul nu isi spala mainile macar 2- secunde, cu apa si sapun, este posibil 
ca virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu fie indepartai si daca mana se duce la nas, ochi sau gura, virusii 
ramasi pe mana dupa spalare pot sa ajunga in corp iar apoi licratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D111 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul se saluta cu colegii de serviciu prin strangerea mainilor, 
si unu din este poate fi contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: La contacul cu mana al altul lucrator, daca mana nu este protejata cu manusi , sunt 
sanse ca pe mana neprotejata sa ajunga de la persoana salutat prin strangerea ainilor, sa fie luati virusi. Acesti 
virusi apoi pot ajunge in corp in diverse moduri iar lucratorul astfel contaminat se poate imbolnavi cu SARS-
CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca angajatul/ angajata se saluta cu colega sau colegul de serviciu 
prin atingerea fetei, si una din persoane este contaminata cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Prin contactul fata/fata lucratorul sanatos se poate contamina cu SARS-CoV-2 de la 
lucratorul salutat in acest mod. Apoi daca lucratorul astfel contaminat nu se spala pe maini si fata, este posibil 
ca virusii sa ajunga in corp iar apoi lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 
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D113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla cu un  alt lucrator, iar acesta 
ar putea fi contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Paharul folosite de mai multe persoane, poate fi contaminat cu SARS-CoV-2, de la 
oricare din utilizatori, daca vreunul din ei este purtator asimptomatic de SARS-CoV-2, iar apoi ceilalti 
utilizatori sanatosi in acest mod se pot contamina cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in corp poate declansa 
boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D114 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul bea apa direct de la robinet , este posibil ca robinetul sa 
fi fost contaminat prin atingere de alta persoana 
CONDITII PROBABILE: daca de la un robinet oricare din lucratori bea apa direct fara a folosi un pahar, sunt 
sanse ca robinetul sa fie contaminat, iar apa luata de la un astfel de robinet contaminat, poate fi contaminata cu 
SARS-CoV-2. Lucrãtorii care consuma apa contaminata , se pot imbolnavi cu SARS-CoV-2   
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D2 Angajatul - daca nu respecta  conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat : 3 
Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc identificati (descriere , parametrii ) Consecinta 
maxima 
posibila 

Cls 
grav 
(G) 

Cls 
prob 
(P) 

Nivel 
risc 
(R) 

1 2 3 4 5 6 

D201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul are mainile contaminate si isi atinge ochii, gura sau 
nasul 
CONDITII PROBABILE: Daca lucrãtorul are mana contaminata sau manusa de pe mana contaminata, si duce 
mana sau manusa la ochi, nas sau gura, este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa ajunga de pe mana sau manusa 
contaminata, in ochi, in nas sau in gura si de aici virusul adata ajuns in corp poate declansa boala 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu COVID 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D202 
GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul serveste masa avand mainile nespalate si contaminate 
cu SARS-CoV-2  
CONDITII PROBABILE: Este posibil, va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana contaminata sa ajunga in gura 
si apoi in corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-CoV-2, pot declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 

D203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: Daca lucratorul nu isi scuturã macar zilnic echipamentul  de pe el, este 
posibil ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu virusi SARS-CoV-2, lua 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: - Contaminare urmata de imbolnavire cu SARS-CoV-2 

DECES 7 1 3 
 (A1) 
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Sectiunea 6. Planul de prevenire și protecție post evaluare pentru prevenirea contaminării și îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, a 

anagajaților din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 
 

A : TOTAL FACTORI DE RISC - echipamente, scule si unelte, materiale si substante  utilizate in procesul muncii, utilitati puse la dispozitie de angajator: 9  

A1 FACTORI DE RISC MECANIC : 7  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 

parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
echipamente de munca care au suprafete 
contaminate 
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul deserveste diverse 
echipamente ce pot avea suprafetele 
contaminate, si pune mana pe aceste 
suprafete fara sa aiba pe mana manusi de 
protectie, este posibil sa se contamineze 
cu acest virus si sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2  

MT se curata dupa utilizare 
aceste echipamente si se 
dezinfecteaza 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 
MO 2 se achizitioneaza solutie 
pentru dezinfectare scule 
MO 3 Se distribuie solutia de 
dezinfectare scule celor 
nominalizati sa faca 
dezinfectarea sculelor 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT angajatul care 
deserveste 
echipamentul ce a fost 
contaminat 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT daca este cazul 
MO 1 lunar 
MO 2 in urmatoarele 
zile  
MO 3 imediat dupa 
aprovizionare 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 

A1071 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
scule si unelte daca sunt contaminate cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul foloseste scule sau unele ce 
puteau fi contaminate cu SARS-CoV-2 
de un alt lucrator, si nu le dezinfeceaza 
sau dupa caz nu poarta manusi de 
protctie este posibil sa se contamineze, 
prin contact neprotejat, cu acest virus si 
sa se imbolnaveasca   
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se curata dupa utilizare 
aceste scule si se 
dezinfecteaza 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 
MO 2 se achizitioneaza solutie 
pentru dezinfectare scule 
MO 3 Se distribuie solutia de 
dezinfectare scule celor 
nominalizati sa faca 
dezinfectarea sculelor 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT angajatul care 
deserveste 
echipamentul ce a fost 
contaminat 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT daca este cazul 
MO 1 lunar 
MO 2 in urmatoarele 
zile  
MO 3 imediat dupa 
aprovizionare 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 

A1072 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Manere de usa, daca sunt contaminate cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul pune mana fara manusa pe un 
maner de usa ce poate fi contaminat cu 
SARS-CoV-2, este posibil sa se 
contamineze cu aces virus si apoi sa se 
imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT se dezinfecteaza la 
inceperea programului si l 
terminarea lui aceste 
manere. Daca este cazul se 
infasoara pe anere tifon care 
apoi se imbiba cu colutie de 
dezinfectat 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 
MO 2 Se cumpara solutie de 
dezinfectat si tifon 
MO 3 Se distribuie la CLM 
solutia si tifon dupa necesar 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT  zilnic, daca este 
cazul 
MO 1 lunar 
MO 2 in urmatoarele 
zile  
MO 3 imediat dupa 
aprovizionare 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 
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A1073 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Maner pentru deschiderea si inchiderea 
unui ferestre, daca este contaminat 
CONDITII PROBABILE: daca 
lucratorul pune mana fara sa poarte 
manusa,  pe un maner de fereastra ce 
poate fi contaminat cu SARS-CoV-
2,.este posibilil sa se contamineze cu 
acest virus,  prin contact neprotejat  
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se curata de praf si 
murdarie cel putin 0 data in 
zi aceste echipamente, dupa 
care se dezinfecteazã cu 
solutie dezinfectanta 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 
MO 2 Se achizitioneaza solutie 
de dezinfectat 
MO 3 Se distribuie solutia de 
dezinfectat 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare .  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata. . 

MT conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT angajatul care 
deserveste 
echipamentul ce a fost 
contaminat 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT daca este cazul 
MO 1 lunar 
MO 2 in urmatoarele 
zile  
MO 3 imediat dupa 
aprovizionare 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 
 

A121 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul contaminat cu SARS-
CoV-2, tuseste cand se afla la lucru si nu 
isi acopera caile respiratorii (nu poarta 
masca de protectie, nu isi acopera gura si 
nasul cu ceva cand tuseste 
CONDITII PROBABILE: este posibili 
ca stropii de saliva contaminati cu virus 
sa ajunga in locuri nedorite sau pe 
persoanele din preajma. Aceste persoane 
din preajma se pot contamina si apoi 
imbolnavi cu SARS-CoV-2. 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT 1 se evita tusitul  in 
asemenea situatii 
 
MT 2 Se poarta masca 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 
MO 2 Se cumpara masca 
MO 3 Se distribuie cate doua 
masti zilnic fiecarui angajat 
care lucreazã  8 ore continuu în 
birouri si alte spatii inchise. In 
celelalte situatii se distribuie o 
masca zilnic. 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1-2 conducatorul de loc 
de munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MO2  angajator 
MO 3 resp. SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT1-2 angajatul care 
are in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MO2  responsabil cu 
aprovizionarea 
MO3 gestionar + CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1-2  zilnic, daca 
este cazul 
MO 1 lunar 
MO 2 in urmatoarele 
zile  
MO 3 imediat dupa 
aprovizionare 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

A135 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul utilizeaza un culoar de 
lucru care este utilizat deja de un alt 
lucrator si nu poate pastra fata de acesta 
o distanta de minim 1,5m pana la aceasta 
persoana 
CONDITII PROBABILE: Si daca 
persoana aflata pe culoar este 
contaminata cu SARS-CoV-2, iar 
lucratorul nostru nu are masca de 
protectie, este posibili sa se contamineze 
cu acest virus, doar prin simpla apropiere 
neprotejata  de persoana contaminata 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

MT Se asteapta pe culoar 
pana se obtine distanta de 
1,5 m 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trece acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1-2  zilnic, daca 
este cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

A148 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Masa de lucru, dulap de lucru , alte 
elemente de mobilier de la locul de 
munca, daca sunt contaminate cu SARS-
CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul nu poarta manusi de protectie 
cand pune mana pe diverse elemente de 
mobilier (masa scaun , birou , dulap, 
sertar, etc) iar aceste sunt contaminate cu 
SARS-CoV-2, ese posibil ca lucratorul 
sa ia prin contact direct neprotejat acest 
virus, de pe o suprafata contaminata si 
apoi sa se imbolnaveasca daca nu se 

MT se decontamineaza cel 
putin o data in zi 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus, este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

MT1-2  zilnic, daca 
este cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 
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spala imediat pe mani si daca pana atunci 
pune man ala nas ochi sau gura 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

 

A2 FACTORI DE RISC TERMIC : 1  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 
parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A204 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Calculator, daca este contaminat pe 
exterior cu SARS-CoV-2 (tastatura, 
mouse, ecran calculator, cabluri de 
alimentare si de legatura cu perifericele 
calculatorului),  
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul nu poarta manusi de protectie 
atunci cand foloseste un calculator, 
cablul de alimentare sau cablurile de 
lrgatiura cu perifericele calculatorului si 
chiar perifericele calculatorului,  
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare cu SARS-CoV-2  urmata 
sau nu de imbolnavire 

Se curata si se dezinfecteaza MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   zilnic, daca este 
cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

 

A3 FACTORI DE RISC ELECTRIC : 1  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 
parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A301 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
masina utilizata pentru rezolvarea 
problemelor de serviciu, daca este 
contaminata cu SARS-CoV-2 (tapiteria, 
volanul  comenzile de pe volan, alte 
comenzi, schimbator),  
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul nu poarta manusi de protectie 
atunci cand foloseste o masina de 
serviciu, iar masina a fost contaminata  
cu SARS-CoV-2, este posibil ca 
lucratorul sa ia virusul de pe suprafetele 
contaminate , prin contact neprotejat si 
apoi daca nu se spala imediat pe mani 

MT Se aeriseste dupa fiecare 
cursa masina. Se 
decontamineaza interiorul 
zilnic 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  . 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   zilnic, daca este 
cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 
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sau daca pune mana la ochi, gura sau nas 
este posibil cavirusul sa junga in corp iar 
lucratoruls a se imbolnaveasca cu SARS-
CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata sau nu de 
Imbolnavire cu SARS-CoV-2 

B : FACTORI DE RISC - MEDIU DE MUNCA : 8  

B1 FACTORI DE RISC FIZIC : 8  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 
parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

B103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Posturile de lucru din vecinatate, daca nu 
sunt distantate la cel putin 1.5 m unul de 
altul 
CONDITII PROBABILE: Este posibil 
ca lucratorii sanatosi , daca nu poarta 
masca de protectie sa se imbolnaveasca 
respirand aerul contaminat de un locrator 
aflat la pai putin de 1.5 m departare de 
cei sacatosi. 
Daca la randuk lui lucratorul contaminat 
nu poarta masca, atunci sansele de a se 
imbolnavi alti lucratori dein vecinatatea 
acestuia cresc simtitor. 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT Se reorganizeaza 
posturile de lucru acolo unde 
se poate astfel incat sa fie 
minim 1.5 m departare intre 
posturi  si intre acestea si 
persoanele aflate in 
apropierea acestor posturi 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   cand este cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

B104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Trecerea prin zone aglomerate unde pot 
fi persoane contaminate cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucratorul sanatos, nu evita zonele 
aglomerate si nu poarta masca cand 
tranziteaza aceste zone, este posibil sa se 
contamineze prin contact sau pe callea 
aerului cu virus luat de la persoane aflate 
în vecinatatea lui. Daca lucratorul nu se 
spala pe mani si pe fata dupa ce a 
tranzitat asemenea zone este posibil sa 
permita virusului sa ajunga in corp si 
apoi sa se imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: 
contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT Se evita zonele 
aglomerate. Daca nu este 
posibil asa ceva se 
tranziteaza cat de repede 
aceste zone si cat de repede 
se spala mata si mainile cu 
multa apa.Se poarta masca si 
manusi de protectie  

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   permanent, daca 
este cazul 
MO 1 lunar 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 

 



Evaluarea riscurilor de contaminare și de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-CoV-2  a angajaților  din S.C. DOLCISSIMO S.R.L. 

43

Această evaluare a fost realizată în conformitate cu  Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă  

B105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul nu pastreaza minim 1,5 
m departare fata de alte persoane, iar 
acestea sunt comtaminat 
CONDITII PROBABILE: Si daca 
lucratorul nu poarta masca de protecte si 
manusi de protectie, este posibil sa ia 
virusul de la aceste persoane contaminate 
, pe calea aerului sau prin contacta 
ccidental cu acestea iar apoi daca nu se 
spala pe mani si fata si daca pune mana 
contaminata sau alte parti din 
imbracamine , pe ochi, nas, gura este 
posibil ca virusul sa ajunga in corp si 
apoi persoana sanatoasa sa se 
imbolnaveasca 
CONSECINTE PROBABILE: 
contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT se pastreaza ori de cate 
ori situatia permite distanta 
de minim 1,5 m. Cand nu 
este posibil acest lucru se sta 
cat mai putin cu putinta la o 
distanta mai mica de 1,5 m. 
Periodic se spala fata si 
mainile. Se poarta masca si 
anusi de protectie 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   daca este cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

B106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Grup sanitar daca este contaminat cu 
SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT Se igienizeaza grupul 
sanitar de catre utilizator 
inainte si dupa utilizare 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

- 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   la utilizare 
MO 1 lunar 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

B107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Vestiar daca este contaminat cu SARS-
CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil 
ca persoanele care au vestiare apropiate  
cu vestiarul contaminat, sa ia acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT se aeriseste zilnic 
vestiarul. Se igienizeaza 
zilnic vestiarul la inceperea 
si la terminarea programului 
de lucru. 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare   

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   zilnic, daca este 
cazul 
MO 1 lunar 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 

B109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Loc pentru fumat daca este aglomerat si 
in aglomeratie sunt persoane cu SARS-
CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca la locul 
de fumat ies odata mai multe persoane si 
nu se mai poate asigura distanta minima 
de 1,5 m intre fiecare dintre acestea, este 
posibil ca vreunul dintre ei sa aiba acest 
virus iar ceilalti sa se contamineze cu 
acest virus 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT Se merge la fumat doar 
daca locul nu este 
aglomerat. Se pastreaza o 
tistanta de minim 1.5 m 
departare de cele mai 
apropiate persoane aflate la 
fumat in acel loc. 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
MO1 respondabil SSM 
MIS resp SSM 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   cand este cazul 
MO 1 lunar 
MIS daca este cazul 
MAN in maxim o 
spatamana 
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B116 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Sala de sedinte , daca in sala este vreo 
persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in sala 
de sedinte nu se poate asigura distanta de 
1,5 m intre persoane, este foarte posibil 
ca in sala sa fie careva purtator de 
SARS-CoV-2. Persoanele sanatoase 
aflate in apropierea acestui purtator se 
pot contamina si ele cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT se evita aglomeratia. Se 
pastreaza distanta de 1,5 m  
fata de persoanele cele mai 
apropiate. Se poarta masca 
si manusi 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   zilnic, daca este 
cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 

B118 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Mijloc de transport de acasa la serviciu si 
invers, daca in acel mijloc este vreo 
persoana cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Daca in 
mijlocul de transport nu se poate asigura 
distanta de 1,5 m intre persoane, este 
foarte posibil ca in aglomeratie sa fie 
careva purtator de SARS-CoV-2. 
Persoanele sanatoase aflate in apropierea 
acestui purtator se pot contamina si ele 
cu SARS-CoV-2.  
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MT se evita aglomeratia. Se 
pastreaza distanta de 1,5 m  
fata de persoanele cele mai 
apropiate. Se poarta masca 
si manusi 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT1  conducatorul de loc de 
munca (CLM) 
 
MO1 respondabil SSM 
 
MIS resp SSM 
 
MAN angajator 

MT1 angajatul care are 
in zona sa de 
responsabilitate asa 
ceva 
MO1 CLM 
MIS CLM + medic 
med munc (MMM) 
MAN CLM+resp SSM 

MT1   zilnic, daca este 
cazul 
 
MO 1 lunar 
 
MIS daca este cazul 
 
MAN in maxim o 
spatamana 

 

C : FACTORI DE RISC - Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator  pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17  

C1 Factori responsabili, numiti sau contractati de angajator pentru a asigura SSM locul de munca evaluat: 17  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 
parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatorul, daca nu dispune masuri de 
implementare a ordinului 831/15 05 
2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse 
mari ca prin neluarea acestor masuri sa 
se imbolnaveasca cu  SARS-CoV-2 , 
angajatii sai   
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se formuleaza propuneri 
catre angajator 

MO 1 Se studiaza ordinul 
831/2020 
 
MO 2 se organizeaza sedinta 
de lucru cu factorii 
responsabili din unitate 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o noua stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MTangajator 
 
MO1 - 
 
MO2  angajator 
 
MAN - 

MT factori responsabili 
din unitate  
MO1 angajator +resp 
SSM 
MO2  responsabil SSM 
MAN angajator+resp 
SSM 

MT  in prima 
saptamana de la 
intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MO in prima zi de la 
intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MO in primele 3 zile de 
la intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MAN în cel mult 4 zile 
de la intrarea in vigoare 
a actului normativ 
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C102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatorul, daca nu asigura resurse 
materiale, finaciare si umane, pentru 
masuri de implementare a ordinului 
831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse 
mari ca prin neluarea acestor masuri sa 
se imbolnaveasca cu  SARS-CoV-2 , 
angajatii din unitate 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se asigura resursele 
necesare 

MO 1 se studiaza actul 
normativ 
 
MO 2 se face sedinta de lucru 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MTangajator 
 
MO1 - 
 
MO2  angajator 
 
MAN - 

MT factori responsabili 
din unitate  
MO1 angajator +resp 
SSM 
MO2  responsabil SSM 
MAN angajator+resp 
SSM 

MT  in prima 
saptamana de la 
intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MO in prima zi de la 
intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MO in primele 3 zile de 
la intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MAN în cel mult 4 zile 
de la intrarea in vigoare 
a actului normativ 

C103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Responsabilul cu SSM daca nu propune 
angajatorului masurile de implementare 
a ordinului 831/15 05 2020 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse 
mari ca prin lipsa acestor propuneri 
angajatorul as nu ia masurile cele mai 
potrivite pentru protejarea angajatilor, si 
din acest motiv masurile astfel luate sa 
nu fie eficiente la contaminarea  
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT pregateste si inainteaza 
angajatorului, cele mai 
potrivite propuneri pentru 
protectia angajatilor la 
contaminare cu SARS-CoV-
2  

MO 1 se studiaza ordinul 
 
MO2 se organizeaza sedinta de 
lucru 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MTangajator 
 
MO1 - 
 
MO2  angajator 
 
MAN - 

MT factori responsabili 
din unitate  
MO1 angajator +resp 
SSM 
MO2  responsabil SSM 
MAN angajator+resp 
SSM 
 
 

MT  in prima 
saptamana de la 
intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MO in prima zi de la 
intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MO in primele 3 zile de 
la intrarea in vigoare a 
actului normativ 
MAN în cel mult 4 zile 
de la intrarea in vigoare 
a actului normativ 

C104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Responsabilul SSM daca nu intocmeste 
si nu duce la aprobat si nu comunica 
partilor interesate procedurile necesare 
indeplinirii masurilor de implementare 
aprobate de angajator  
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse 
mari ca prin lipsa acestor angajatorul sa 
nu aiba cele mai potrivite instrumente de 
protectie la SARS-CoV-2  a angajatilor 
sai. 
Lipsa acestor proceduri conduce la 
actiuni haotice de protectie la SARS-
CoV-2  si in final la ineficienta protectiei 
angajatilor. 
Necomunicarea acestor proceduri 
partilor interesate, duce la actiuni 
nesincronizate si chiar luate tardiv uiar 
angajatii risca sa nu fie protejati eficient 
la SARS-CoV-2 . 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT 1 Se intocmesc 
proceduri pentru toate 
grupele de activitati care 
sunt menite sa planifice 
protectia angajatilor, sa 
instruiasca personalul care 
conduce si asigura protectia, 
si in final care sã protejeze 
angajatii la SARS-CoV-2 . 
MT 2 Se aproba aceste 
proceduri, de catre angajator 
MT 3 Se comunica aceste 
proceduri partilor interesate 
MT 4 Se instruiesc partile 
interesate, ca acestea sa 
cunoasca modul in care se 
declanseaza si se aplica 
fiecare procedura in parte 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT 1 responsabil SSM 
 
MT 2 angajator 
 
MT 3-4 resp SSM 
 
MAN 

MT 1-4, MAN  in 2-3 
zile de la intrarea in 
vigoare a actului 
normativ 
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C105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Conducatorii de loc de munca daca nu 
instruiesc angajatii din subordine privitor 
la obligatiile si raspunderile ce le au 
pentru a evita transmiterea si 
contaminarae cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Este posibil 
ca angajatii din subordine sa nu cunoasca 
masurile de prevenire si protectie dispuse 
de angajator si locurile unde sunt 
instalate persoanele ce implementeaza 
aceste masuri  
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT 1 Se intocmesc 
proceduri pentru toate 
grupele de activitati care 
sunt menite sa planifice 
protectia angajatilor, sa 
instruiasca personalul care 
conduce si asigura protectia, 
si in final care sã protejeze 
angajatii la SARS-CoV-2 . 
MT 2 Se aproba aceste 
proceduri, de catre angajator 
MT 3 Se comunica aceste 
proceduri partilor interesate 
MT 4 Se instruiesc partile 
interesate, ca acestea sa 
cunoasca modul in care se 
declanseaza si se aplica 
fiecare procedura in parte 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT 1 responsabil SSM 
 
MT 2 angajator 
 
MT 3-4 resp SSM 
 
MAN 

MT 1-4, MAN  in 2-3 
zile de la intrarea in 
vigoare a actului 
normativ 

 

C1051 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Conducatorii de loc de munca daca nu 
informeaza pe lucratorii din subordinea 
or, cu masurile dispuse de angajator 
pentru realizarea cerintelor ce decurg din 
Ordinul 831/2020 
CONDITII PROBABILE: Este posibil 
ca acesti lucratori sa nu cunoasca ce aude 
facut 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se respecta procedura de 
instruire la SARS-CoV-2 

MT Se instruiesc lucratorii din 
subordine conform procedurii 
de instruire la SARS-CoV-2 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta declan 
sata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT CLM 
 
MAN resp SSM 

MT  in primele zile de 
la intrarea in vigoare a 
actului normativ 
 
MAN in primele zile de 
la intrarea in vigoare a 
actului normativ 

C1052 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Conducatorii de loc de munca, daca nu 
urmaresc modul in care , in zona lor de 
responsabilitate, sunt respectate masurile 
de protectie la COVID  
CONDITII PROBABILE: Este posibil 
ca angajatii din subordine sa nu faca ce 
trebuie  
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT Se controleaza modul in 
care se respecta masurile 
dispuse de angajator de 
protectie la SARS-CoV-2 

MO 1 neconformitatile 
constatate se remediaza confor 
procedurii de remediere 
specifice. 
MO 2 Se intocmeste procedura 
de rmediere neconformitati 
constatate la controlul MT  
MO 3 Se comunica procedura 
partilor interesate 
MO 4 se instruiesc partile 
interesate in planificarea si 
executarea MT , ca acestae sa 
cunoasca ce au de facut 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

MT CLM 
 
MO 1-4 Responsabilii 
nominalizati de 
angajator 
 
MAN resp SSM 

MT imediat ce 
angajatorul dispune 
aplicarea masurilor de 
implementare a actului 
normativ 
MO 1-4 imediat ce 
angajatorul dispune 
aplicarea masurilor de 
implementare a actului 
normativ 
MAN imediat ce 
angajatorul dispune 
aplicarea masurilor de 
implementare a actului 
normativ 

C1053 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Conducatorii de loc de munca, daca 
constata neconformitati in zona lor de 
responsabilitate, privind masurile de 
protectie la COVID, si nu ia masuri de 
remediere a acestor neconformitati 
potrivit competentelor ce le au  
CONDITII PROBABILE: Daca nu se 
remediaza neconformitatile, sunt sanse 
ca masurile de protectie la SARS-CoV-2 
sa fie ineficiente 

MT se remediaza 
neconformitatile 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT 1 agitator 
 
MT 2 - 
 
MT 3-4 angajator 
 
MAN 

CLM  
 
angajat 

imediat ce au fost 
raportate 
neconformitati 
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CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

C1054 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Conducatorii de loc de munca, daca au 
neconformitati in zona lor de 
responsabilitate referitoare la protectia la 
COVID si nu le transmit ierarhic la 
persoanele care au competente de 
rezolvare a acestor neconformitati 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se respecta procedura de 
instruire  

MO 1 Se pregateste materialul 
de instruire a lucratorilor prin 
care acestia iau la cunostinta de 
masurile aprobate de angajator 
privind protectia la SARS-
CoV-2 
MO 2 Se instruiesc angajatii 
din subordine, ca acestia sa 
cunoasca ce au de facut  

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

MT resp SSM 
 
MO 1 RESP SSM 
 
MO 2 resp SSM  
 
MAN angajator 

MT  
CLM+ANGAJATI 
 
MO 1 CLM 
 
MO 2 CLM 
 
MAN resp SSM 

MT  - ori de cate ori 
este planificata o 
instruire de acest fel 
MO 1 - inaite de 
instruire 
MO 2 - conform 
planificarii 
MAN - in primele 2-3 
zile de la intrarea in 
vigoare a actului 
normativ 

C106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Medicul de Medicina muncii, daca nu 
propune masuri specifice de evitare a 
contaminarii cu SARS-CoV-2, masuri de 
stopare a transmiterii SARS-CoV-2 de la 
o persoana contaminata, aflata in zona de 
responsabilitate a angajatorului, la angaja 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT face propuneri iar 
angajatorul dupa ce discuta 
aceste propuneri cu factorii 
responsabili din unitate, 
aproba ce este cazul 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

cat de repede cu putinta 

C107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Persoanele care incadreaza punctul de 
acces in unitate, daca acestea nu nu isi 
fac datoria pentru a evita patrunderea in 
unitate a angajatilor si a altor persoane 
contaminata sau bolnave cu SARS-CoV-
2 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT Se respecta procedura 
specifica 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

permanent 

C108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Personalul de curatenie, numit sa 
dezinfecteze, zonele ce pot fi 
contaminate cu SARS-CoV-2 (grup 
sanitar, vestiar, manere de usi, ferestre, 
mobilier, etc) daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT Se respecta procedura 
specifica 

- - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

permanent 

C1081 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
angajatorul daca nu dispune si nu asigura 
fondurile  necesare pentru materialele de 
dezinfectie ce urmeaza sa fie folosite de 
personalul de curatenie 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se aproba fondurile 
necesare 

MO Se face sedinta de lucru - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

ori de cate ori este 
cazul 
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C1082 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Conducatorul de loc de munca ce are in 
subordine personal cu curatenia, daca nu 
istruieste acest personal ca acesta sa stie 
cum trebuie sa faca dezinfectia 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se respecta intocmai 
procedura specifica 

MO 1 Se instruieste personalul 
care duce la indeplinire aceasta 
activitate 
 
MO 2 Se controleaza modul in 
care a fost indeplinita sarcina 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Cand se dispune 
aceasta masura 

C109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Personalul numit cu aerisirea incaperilor, 
daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se respecta intocmai 
procedura specifica 

MO 1 Se instruieste personalul 
care duce la indeplinire aceasta 
activitate 
 
MO 2 Se controleaza modul in 
care a fost indeplinita sarcina 

- MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Cand se dispune 
aceasta masura 

C1091 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Personalul numit cu verificarea, 
curatarea sistemelor de filtroventilatie si 
clima daca nu isi fac datoria 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se aerisesc incaperile - - MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Conform termenului 
stabilit de angajator in 
functie de situatia 
creeata 

C110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Personalul de la achizitii, daca 
achizitioneaza dezinfectan 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT se achizitioneaza 
materialele necesare 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
COVID, declara din 
proprie initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
COVID este trimis 
de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D : FACTORI DE RISC - EXECUTANT : 17  

D1 Angajatul - daca nu respecta procedurile proprii locului de munca: 14  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 
parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D101 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 

Angajatul, daca in timpul sau de dinafara 
serviciului, nu respecta masurile de 
protectie la SARS-CoV-2 si devine 
purtator sau se imbolnaveste cu acest 
virus iar apoi vine la lucru  contaminat 
sau bolnav 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca 
lucratorul contaminat sau bolnav cu 
SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de 
la lucru sau alti angajati cu care acesta 
are relatii de serviciu sau contacte 
ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste 

MT se respecta masurile 
dispuse de angajator 
 
MT 2 Daca este contaminat 
sau bolnav cu SARS-CoV-2, 
informeaza CLM si urmeaza 
instructiunile date de acesta 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
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riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

D102 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul care nu informeaza pe seful 
sau direct ca este contaminat sau chiar 
bolnav si vine la lucru ca si cum totul 
este normal 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca 
lucratorul contaminat sau bolnav cu 
SARS-CoV-2, sa contamineze colegii de 
la lucru sau alti angajati cu care acesta 
are relatii de serviciu sau contacte 
ocazionale 
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MT informeaza CLM  si 
urmeaza instructiunile date 
de acesta 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D103 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul, daca nu pastreaza din proprie 
initiativa minim 1,5 m distanta fata de 
toti colegii sai de lucru si fata de oricarea 
lte persoane aflate in apropierea sa 
CONDITII PROBABILE: Angajatul 
daca nu foloseste masca de protectie pe 
toata durata programului de lucru, se 
poate contamina sau poate contamina 
alte persoane din jurul sau  
CONSECINTE PROBABILE: creste 
riscul de contaminare si de imbolnavire 
cu SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D104 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul daca nu foloseste manusile de 
protectie , din proprie initiativa, atunci 
cand  urmeaza da puna mana pe divese 
materiale sau persoane 
CONDITII PROBABILE: Se poate 
contamina prin contact direct neprotejat 
cu suprafete contaminate sau cu persoane 
contaminate 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D105 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul, daca nu se spala din proprie 
initiativa pe maini si fata cand crede ca a 
fost in contact cu suprafete sau oersoane 
posibil contaminate 
CONDITII PROBABILE: Virusul 
preluat din diverse locuri, ajuns pe mana 
poate de aici sa ajunga in zona ochilor, in 
zona nasului sau a gurii, daca lucratorul 
duce mana in aceste locuri. De aici odata 
intrat in organism, virusul declanseaza 
boala. 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
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D106 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul, daca in timpul serviciului 
manifesta simptome sau are afectiuni 
pulmonare si nu informeaza despre 
acestea pe seful sau direct si nu urmeaza 
recomandarile date de acesta 
CONDITII PROBABILE: Sunt sanse ca 
un angajat sa fie purtator de virus, 
asimptomatic si nestiind ca este purtator, 
in contact cu alte persoane sau cu diverse 
obiecte , daca nu poarta masca si manusi 
poate contamina pe careva din preajma 
sa. Atunci cand are simptome specifice 
bolii provocate de coronavirus, este 
obligat sa informeze pe seful sau direct 
iar acesta este obligat sa il trimita la 
medicul de medicina muncii 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D107 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul daca nu schimba masca zilnic 
CONDITII PROBABILE: Dupa cel mult 
4 ore de folosire continua, masaca nu 
mai are proprietati optime de protectie si 
trebuie inlocuiata cu alta noua. Daca 
lucratorul nu face acest lucru atunci cand 
timpul de folosinta cumulat pe o masca a 
depasit 4 ore, este psibil ca masca in sine 
sa devina o sursa de contaminare a celui 
care o poarta, fiind incarcata pe fata 
exterioara cu prea multe particule si 
virusi oprite in filtru. De pe fata mastii 
virusii pot ajunge pe mana daca la datul 
mastii jos de pe fata , masca se apuca cu 
mana neprotejata. De pe mana apoi 
virusii pot ajunge in organism si apoi pot 
imbolnavi purtatorul.  
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D108 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul daca nu schimba manusile de 
protectie atunci cand acestea s-au 
deteriorat  
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
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D109 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul daca nu poarta corect masca 
de protectie 
CONDITII PROBABILE: Daca masca 
nu este corect pusa pe nas si gura , este 
posibil ca intre masca si fata sa ramana 
loc liber pe unde poate intra aer 
contaminat din exteriorul mastii. Daca 
aerul contaminat ajunge in plamani, este 
posibil ca lucratorul sa se îmbolnaveasca 
cu SARS-CoV-2  
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2  

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2, 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
SARS-CoV-2 este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare  

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D110 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Angajatul daca nu dezinfecteaza periodic 
manerul usiii de acces la locul sau de 
munca, mobilierul pe care il foloseste, 
sculele si aparatura cu care lucreaza ( cel 
putin o data pe zi) 
CONDITII PROBABILE: Daca 
angajatul nu isi spala mainile macar 2- 
secunde, cu apa si sapun, este posibil ca 
virusii SARS-CoV-2, de pe mana sa nu 
fie indepartai si daca mana se duce la 
nas, ochi sau gura, virusii ramasi pe 
mana dupa spalare pot sa ajunga in corp 
iar apoi licratorul se poate imbolnavi cu 
SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D111 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca angajatul se saluta cu colegii de 
serviciu prin strangerea mainilor, si unu 
din este poate fi contaminat cu SARS-
CoV-2 
CONDITII PROBABILE: La contacul 
cu mana al altul lucrator, daca mana nu 
este protejata cu manusi , sunt sanse ca 
pe mana neprotejata sa ajunga de la 
persoana salutat prin strangerea ainilor, 
sa fie luati virusi. Acesti virusi apoi pot 
ajunge in corp in diverse moduri iar 
lucratorul astfel contaminat se poate 
imbolnavi cu SARS-CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
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D112 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca angajatul/ angajata se saluta cu 
colega sau colegul de serviciu prin 
atingerea fetei, si una din persoane este 
contaminata cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Prin contactul 
fata/fata lucratorul sanatos se poate 
contamina cu SARS-CoV-2 de la 
lucratorul salutat in acest mod. Apoi 
daca lucratorul astfel contaminat nu se 
spala pe maini si fata, este posibil ca 
virusii sa ajunga in corp iar apoi 
lucratorul se poate imbolnavi cu SARS-
CoV-2 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D113 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul bea apa din aceeasi sticla 
cu un  alt lucrator, iar acesta ar putea fi 
contaminat cu SARS-CoV-2 
CONDITII PROBABILE: Paharul 
folosite de mai multe persoane, poate fi 
contaminat cu SARS-CoV-2, de la 
oricare din utilizatori, daca vreunul din ei 
este purtator asimptomatic de SARS-
CoV-2, iar apoi ceilalti utilizatori 
sanatosi in acest mod se pot contamina 
cu SARS-CoV-2. Virusul odata ajuns in 
corp poate declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D114 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul bea apa direct de la 
robinet , este posibil ca robinetul sa fi 
fost contaminat prin atingere de alta 
persoana 
CONDITII PROBABILE: daca de la un 
robinet oricare din lucratori bea apa 
direct fara a folosi un pahar, sunt sanse 
ca robinetul sa fie contaminat, iar apa 
luata de la un astfel de robinet 
contaminat, poate fi contaminata cu 
SARS-CoV-2. Lucrãtorii care consuma 
apa contaminata , se pot imbolnavi cu 
SARS-CoV-2   
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D2 Angajatul - daca nu respecta  conditionarile stabilite pentru locul de munca evaluat: 3  

Cod 
lucru 

Forma concreta de manifestare a 
factorilor de risc identificati (descriere , 
parametrii ) 

Masuri Tehnice Masuri Organizatorice Masuri Igienico 
sanitare 

Masuri de alta natura Cine raspunde Cine executa Termen de rezolvare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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D201 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul are mainile contaminate 
si isi atinge ochii, gura sau nasul 
CONDITII PROBABILE: Daca 
lucrãtorul are mana contaminata sau 
manusa de pe mana contaminata, si duce 
mana sau manusa la ochi, nas sau gura, 
este posibil ca virusii SARS-CoV-2, sa 
ajunga de pe mana sau manusa 
contaminata, in ochi, in nas sau in gura si 
de aici virusul adata ajuns in corp poate 
declansa boala 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
COVID 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
 

D202 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul serveste masa avand 
mainile nespalate si contaminate cu 
SARS-CoV-2  
CONDITII PROBABILE: Este posibil, 
va virusii SARS-CoV-2 aflati pe mana 
contaminata sa ajunga in gura si apoi in 
corp. Odata ajuns in corp, virusii SARS-
CoV-2, pot declansa boala. 
CONSECINTE PROBABILE: 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 

D203 GENERATOR DE RISC PROBABIL: 
Daca lucratorul nu isi scuturã macar 
zilnic echipamentul  de pe el, este posibil 
ca praful de pe acesta sa fie amestecat cu 
virusi SARS-CoV-2, lua 
CONDITII PROBABILE: - 
CONSECINTE PROBABILE: - 
Contaminare urmata de imbolnavire cu 
SARS-CoV-2 

MO 1 Se instruieste 
lucratorul, ca acesta sa 
cunoasca acest risc si aceste 
masuri 

MO 1 Se instruieste lucratorul, 
ca acesta sa cunoasca acest risc 
si aceste masuri 

MIS Daca lucratorul 
este suspect ca ar fi 
contaminat cu 
SARS-CoV-2 , 
declara din proprie 
initiativã sau 
prezinta simptome 
de imbolnvire cu 
acest virus  este 
trimis de indata la un 
centru UPU pentru 
testare 

MAN se completeaza la IP SSM 
pentru acest tip de loc de munca, 
o anexa in care se trec acest risc 
si aceste masuri. Anexa se va 
folosi de cate ori este o nou stare 
de urgenta sau de alerta 
declansata 

Angajator 
 
responsabil SSM 
 
medic de medicina muncii 

CLM  
 
angajat 

Termenul stabilit de 
angajator in functie de 
situatia creeata 
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