
 

 

                         22 mai 2020 
 
Către: Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
În atenția doamnei Violeta Alexandru, Ministru 
 
Către: Ministerul Sănătății  
În atenția domnului Nelu Tătaru, Ministru  
 
Către: Ministerul Afacerilor Interne  
În atenția domnului Marcel Vela, Ministru  
 
 
 

Stimată doamnă ministru,  
Stimați domni miniștri, 
 
 
Coaliția pentru Dezvoltarea României (“CDR”) dorește să vă supună atenției, în mod respectuos, câteva 
aspecte cu privire la măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 adoptate recent de către Guvernul și Parlamentul României.  
 
 Având în vedere:  
-  Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, adoptată de Guvernul României 

-  Hotărârea nr. 5/2020 pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite print Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, adoptată de Camera Deputaților și 
Senat în ședința comună din 20.05.2020  

- Măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, adoptate prin Legea 
nr. 55/2020 

 
Vă supunem atenției următoarele probleme generate de aplicarea normelor pe durata stării de alertă:  

 
1. Telemunca/ Munca de la domiciliu – cu accent pe condițiile în care acestea pot fi dispuse în mod 

unilateral de către angajator și necesitatea unor reglementări clare și corelate 
 
Având în vedere aspecte precum:  

(i) imperativul menținerii distanțării sociale şi al limitării prezenței salariaților la locurile de 
muncă obișnuite pe durata stării de alertă,  

(ii) obligațiile legale ale angajatorului cu privire la individualizarea/decalarea programului de 
lucru, precum 

(iii) obligația legală generală a angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă,  



 

 

(iv) dreptul general al angajatorului de a stabili organizarea și funcționarea unității sale și 
coroborat și cu prevederile art. 48 din Codul muncii care prevede că „Angajatorul poate 
modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor 
situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a 
salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.” în situații care nu sunt în 
stare de alertă, ci cu un grad de periculozitate mai mic (de ex. pentru protecția salariatului în 
cazul în care apare un pericol la nivelul unui angajator, nu la nivelul întregii 
colectivități/societăți; în situații normale angajatorul poate lua o astfel de măsură, fiind o 
problemă cu un nivel de periculozitate mai mic, dar în stare de alertă la nivel național nu este 
posibil). 

 
Considerăm că este oportună și se impune o mai clară și detaliată reglementare a posibilității ca 
angajatorul să dispună în mod unilateral oricare dintre aceste măsuri, pe durata stării de alertă. 
 
Astfel, în considerarea dreptului general al angajatorului de a dispune unilateral măsuri de protecție a 
salariatului, ar fi extrem de binevenită reglementarea cu precizie și confirmarea faptului că o astfel de 
măsură poate fi dispusă în mod valabil unilateral de către angajator și pe durata stării de alertă – similar 
cu perioada stării de urgență – de exemplu, în situații precum (fără limitare): 
 
(a) cel puțin până la finalizarea implementării de către angajator a tuturor măsurilor cu privire la 

securitatea și sănătatea în muncă – astfel cum sunt impuse de prevederile legale aplicabile, având 
în vedere și actualizările legislative constante, și/ sau 

 
(b) pentru a permite prezența la locul muncii organizat de angajator într-un program mixt/ hibrid, 

care va implica atât perioade de lucru de la acest loc al muncii, dar și perioade de telemuncă/ 
munca de la domiciliul salariatului și, astfel, respectarea obligațiilor cu privire la individualizarea/ 
decalarea programului de lucru – astfel cum sunt impuse de prevederile legale aplicabile. 

 
Altfel, condiționarea prestării muncii în regim de telemuncă sau a muncii la domiciliu de acordul 
salariatului nu reprezintă, în contextul actual, decât una (dar nu singura) dintre modalitățile de 
implementare a acestor alternative la locul muncii organizat de angajator (oricum permisă potrivit 
regulilor de drept comun). Orice altă interpretare ar fi de natură să genereze riscuri majore de sănătate 
pentru salariați. Astfel, deoarece legislația muncii impune existenţa formei scrise a contractului individual 
de muncă şi a actelor adiționale la acesta, obținerea acordului salariatului pentru prestarea muncii în 
regim de telemuncă sau a muncii la domiciliu nu se va putea realiza decât în formă scrisă – situaţie care 
ar obliga cei mai mulţi salariaţi să se prezinte fizic la locul de muncă pentru semnarea documentelor, 
expunându-se tocmai riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2, pe care Statul român doreşte să îl 
limiteze prin instituirea stării de alertă. Aceeași dificultate este generată și de neclaritatea legislativă cu 
privire la obligația înregistrării în registrul general de evidență a salariaților a unor astfel de clauze de 
telemuncă/ muncă de la domiciliu, iar posibilitatea aplicării lor numai ulterior unei eventuale astfel de 
înregistrări ar genera dificultăți practice de aplicare suplimentare. (Într-o notă separată, dar legată de cele 
de mai sus, clarificarea legislativă a acestei obligații se impune și ea – cu atât mai mult cu cât aspectul este 
tratat extrem de neunitar în practică.) 
 



 

 

De altfel, subliniem și semnalăm experienţa pozitivă pe durata stării de urgenţă, în care nici angajatorii, 
nici salariaţii nu au semnalat probleme de implementare a telemuncii sau a muncii la domiciliu prin 
dispoziţia angajatorului, astfel încât o mai clară reglementare în sensul celor de mai sus ar fi cu atât mai 
oportună. Aceasta cu atât mai mult cu cât există numeroase sectoare a căror activitate nu este impactată 
de desfășurarea activității prin telemuncă/ muncă de acasă – fapt de natură a proteja o dată în plus 
sănătatea salariaților a căror prezență efectivă la locul de muncă organizat de angajator este necesară 
pentru a asigura continuitatea afacerii și, astfel, sprijinirea relansării economiei. 
 

2. Triajul epidemiologic – cu accent pe măsurarea temperaturii 
 
Vă readucem în atenție, în mod respectuos, problematica triajului epidemiologic. Considerăm că triajul 
epidemiologic ridică probleme în perspectiva implementării, ceea ce poate conduce la abordări diferite în 
practică și în consecință la neatingerea obiectivului urmărit de prevenire a răspândirii Covid-19. 
 
 
Înțelegem importanța și necesitatea aplicării de măsuri care să limiteze răspândirea virusului Sars-Cov-2 
până la momentul la care se vor descoperi tratamente eficiente și se va dezvolta un vaccin care să asigure 
o protecție eficientă.  
 
Aceste măsuri propuse suplimentar trebuie să (i) fie dovedite ca având cu adevărat efectele benefice 
pentru sănătatea și siguranța oamenilor, dar și pentru buna desfășurare a activității agenților economici 
și profesioniștilor, (ii) în același timp, să fie în acord cu legislația în vigoare, (iii) să fie proporționale cu 
scopul urmărit și să nu aducă atingeri nenecesare drepturilor omului și (iv) legislația să prevadă masuri 
clare și suficient de detaliate pentru a fi aplicate uniform și consecvent de autorități și operatorii din 
economie cărora li se adresează. 
 
Vă rugăm să reanalizați această măsură și, în măsura în care se dorește implementarea / menținera 
măsurării temperaturii ca parte a triajului epidemiologic, având în vedere și următoarele argumente, pe 
scurt, să includeți clarificări în legislație:  
 

a) Experiența altor țări: nu au fost luate astfel de măsuri, care presupun controlul accesului 
oamenilor în orice spații închise, indiferent de trafic și indiferent de dimensiuni, la modul general, 
de majoritatea țărilor, fără discriminare. Observăm că măsura este relevantă pentru zonele intens 
traficate, precum aeroporturile, unde aglomerarea de persoane poate fi mare și unde este dificilă 
menținerea unei distanțe corespunzătoare între oameni.  

b) Din informațiile pe care le avem, din punct de vedere medical, măsura este nespecifică și inexactă, 
temperatura putând crește și în anumite stări fiziologice, iar termometrele non-contact având 
erori semnificative de măsurare. Luați împreună, acești doi factori pot duce la îngreunarea vieții 
unui număr considerabil de oameni, al căror acces în orice tip de unități economice va fi interzis. 

c) Măsura, astfel cum a fost implementată în baza prevederilor Hotărârii CNSU nr. 24/2020, nu a 
fost înțeleasă de cetățeni, ceea ce a dus la o anumită reticență la conformarea cu această măsură. 
Anumiți cetățeni au protestat în mod expres, atât la intrarea în spațiile comerciale unde li se 
interzice accesul în lipsa acceptării măsurării temperaturii corporale, cât și în social media (ex. 
Facebook, Instagram) împotriva companiilor pe seama cărora pun exclusiv această măsură, pe 



 

 

care o consideră abuzivă și ilegală. Posibile remedii ar fi (i) mediatizarea măsurii și utilității acestei 
măsuri și (ii) introducerea unor prevederi clare și suficient de detaliate în legislație astfel încât 
aplicarea măsurii să fie unitară.  

d) Experiența anterioară: accesul în spațiile comerciale a fost efectuat până în prezent fără a fi 
realizat un triaj al clienților la intrare, dar au fost luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii 
constând în asigurarea distanțării, evitarea aglomerării sediilor, atenționarea clienților asupra 
obligativității purtării măștii de protecție, paravane de plastic între client și lucrătorul din incinta 
spațiului comercial. Toate aceste măsuri au dat roade. Din experiența proprie, putem vedea că în 
toată această perioadă, deși multe dintre companiile membre au lucrat cu publicul, numărul de 
îmbolnăviri în rândul salariaților a fost foarte mic. 

e) Din punct de vedere economic este o povară importantă pentru cei mai mulți comercianți. În afară 
de costul instrumentului de măsurare – care probabil va crește, având în vedere cererea foarte 
mare creată prin această măsură – pentru fiecare punct de lucru în care se lucrează cu publicul va 
trebui desemnat un lucrător care va avea o singură activitate – măsurarea temperaturii clienților 
care intră în sediu. Acest lucru va determina practic scăderea capacității de servire a clienților și 
crearea posibilității de aglomerare din cauza creșterii timpului de așteptare. Alternativa ar fi 
angajarea a câte unui lucrător pentru fiecare sediu, ceea ce pentru unii angajatori ar însemna 
încadrarea mai multor sute de lucrători doar pentru activitatea de măsurare a temperaturii sau 
contractarea de personal externalizat.  

f) Expunerea suplimentară a oamenilor care lucrează în punctele de lucru, care deservesc publicul. 
Lucrătorii care vor efectua măsurarea temperaturii vor fi expuși în mod suplimentar din cauza 
interacțiunii obligatorii, constante și apropiate cu toți clienții. Dacă până în prezent am reușit să 
protejăm sănătatea salariaților, aplicând măsuri pe care le considerăm eficiente – accesul 
clienților în număr mic, măști, mănuși, paravane de plastic, dezinfectanți – acum avem temerea 
că salariații noștri vor fi mult mai expuși riscului de infectare. 

g) Monitorizarea temperaturii corporale a persoanelor vizate este o măsură intruzivă care poate 
ridica probleme privind protecția datelor cu caracter personal în lipsa unor prevederi legale 
extrem de clare și precise (fiind necesară îndeplinirea cerințelor privind legalitatea și 
proporționalitatea prelucrării).  

h) Opiniile autorităților de supraveghere din Belgia, Franța și Olanda  sunt în sensul că GDPR nu este 
aplicabil măsurării temperaturii dacă temperatura este doar citită de pe un termometru, fără 
stocarea rezultatului și fără utilizarea unor procese automate (cum ar fi în cazul 
thermoscannerelor ce stochează informația rezultată din măsurarea temperaturii corporale). 
GDPR prevede în art. 2 (1) (sublinierea noastră) că “Prezentul regulament se aplică prelucrării 
datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și 
prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac 
parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem 
de evidență a datelor“ 
Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm ca obligația legală care instituie obligația măsurării 
temperaturii:   

A. să ofere măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei 
vizate.  

B. să indice expres că operatorii nu trebuie să documenteze temperatura, nici măcar în 
situația în care temperatura măsurată este peste cea prevăzută de legislație. 



 

 

 
De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere și argumentele din perspectivă practică, dezvoltate mai jos: 
  
Triajul epidemiologic pentru vizitatori  
 
Realizarea triajului epidemiologic în cazul vizitatorilor, respectiv clienților este extrem de dificil de realizat 
din multe puncte de vedere:  
 

• în perioada de vară, când temperatura exterioara va depăși 30C, este posibil ca la intrarea în 

locație vizitatorii să aibă o temperatură mai mare de 37C, mai ales în cazul în care călătoresc 
pe jos și/sau au un ritm de mers relativ alert, fără ca acest lucru să însemne că ar avea 
simptome specifice COVID-19, astfel că pentru a obține rezultate corecte, persoanele trebuie 
să fie aclimatizate, iar acest lucru presupune ca aceștia să aștepte în interior, cu respectarea 
distanțării sociale, lucru imposibil de pus în practică în majoritatea locațiilor medii și mici;  

• în cazul manevrării unui termometru de către fiecare client există riscul contaminării între 
clienți. Punerea la dispoziție a unui dozator cu gel dezinfectant nu garantează faptul că fiecare 
client se va dezinfecta eficient/corespunzător înainte de folosirea termometrului;  

• pentru respectarea intimității vizitatorilor / clienților noștri, un astfel de triaj poate avea loc 
doar într-un spațiu închis / separat de interacțiunea cu alte persoane, pentru a nu expune 
persoanele ce nu îndeplinesc condițiile, oprobriului public;  

• există o diversitate în rândul modelelor de business și respectiv felului în care se face accesul 
clienților. De exemplu, în cazul special al stațiilor de distribuție a carburanților care 
funcționează în marea lor majoritate pe sistem de autoservire, cu plata la casă în clădire și la 
care angajații vor fi nevoiți sa refuze posibilitatea plății carburantului deja achiziționat, din 
cauza temperaturii de peste 37,3 C. Similar în cazul spălătoriilor auto pentru serviciile deja 
prestate.  

• legislația să prevadă că nu există obligația consemnării temperaturii și care sunt măsurile de 
contestare de către persoane a rezultatului măsurării temperaturii (pe loc sau ulterior). Putem 
ajunge în situația în care, operatorii economici, pentru a se asigura că se pot apăra cu succes 
în cazul în care un vizitator / client pretinde că măsurătoarea nu a fost corectă sau, într-un caz 
extrem, nici nu a fost efectuată, dar vizitatorului / clientului i s-a interzis totuși accesul în 
incintă, vor simți nevoia de a preconstitui dovezi prin mijloace intruzive care declasează 
nevoia de măsuri suplimentare ce se impun din perspectiva protecției datelor cu caracter 
personal, colectate în raport cu persoana vizată, acțiune ce ar fi disproporționată din 
perspectiva apărării drepturilor persoanelor vizate la protecția datelor sensibile cu caracter 
personal (întrucât vizează starea de sănătate).  

 
Considerăm o astfel de obligație ca fiind excesivă raportat la rezultatele sale potențiale și efortul 
operațional și logistic implicat. În realitate, măsura va putea fi pusă în practică, în mod real, doar de o 
foarte mică parte a operatorilor economici, în timp ce marea lor majoritate nu vor implementa nicio 
măsură, fiindu-le practic imposibil.  
 
 
 



 

 

Obligația de triaj epidemiologic pentru întregul personal propriu  
 
O astfel de măsură necesită o detaliere a modului în care ar trebui să se efectueze acest triaj zilnic, pentru 
că, în practică, particularitățile angajatorilor pot face imposibilă sau lipsi de efecte aplicabilitatea unei 
astfel de măsuri.  
 
Astfel, menționăm în cele de mai jos câteva din problemele practice pe care o astfel de măsură le poate 
prezenta:  

• este necesar să se clarifice dacă în cazul clădirilor de birouri în care sunt mai mulți angajatori, 
această obligație de achiziționare aparține fiecărui angajator sau proprietarului sau operatorului 
clădirii care are controlul spațiilor comune (menționăm că angajatorul nu poate fi ținut 
responsabil și nu are mijloace de control / diminuare a riscului de contaminare de la intrarea în 
clădire și până la intrarea efectivă în spațiul angajatorului,  risc de contaminare pe care îl 
considerăm  ridicat – în special în zona lifturilor). Modalitatea corectă și eficientă din punct de 
vedere al controlului riscului de contaminare este de a institui obligații și în sarcina 
proprietarilor/operatorilor clădirilor, astfel încât să se facă verificarea chiar de la intrarea în 
incinta clădirilor. 

• pentru companiile mici (ex. magazine de cartier) măsurarea temperaturii angajaților prin 
termometru non-contact presupune achiziția unor echipamente foarte scumpe/locație.  

• care sunt consecințele acestei măsuri pentru salariați, în sensul că nu li se va permite accesul la 
locul de muncă dacă au temperatura de peste 37,3, însă dacă medicul de familie constată că în 
fapt nu este nici problemă medicală contagioasă și nu eliberează concediu medical, cum poate fi 
înregistrată ziua de absență și sau care este procedura ce trebuie urmată pentru revenirea la 
serviciu a unei astfel de persoane.  

 
Considerăm necesar a se circumstanția o eventuală obligație (e.g. pentru punctele de lucru peste un 
anumit număr de angajați) sau eventual să fie un exemplu de bună practică pe care fiecare angajator să îl 
aplice raportat la specificul activității sale.  
 
Pentru ambele situații, agenților economici cu multe puncte de lucru/centre de relații cu clienții (ex. bănci, 
farmacii, benzinării, rețele de retail, furnizori de utilități, etc.) le este dificilă aprovizionarea cu un număr 
mare de termometre într-un timp scurt, iar lipsa unei perioade de tranziție poate atrage după sine 
închiderea acestor puncte/centre și implicit un blocaj economic, nu o revenire a economiei așa cum se 
dorește.  
 
În concluzie, avem respectuoasa rugăminte să reanalizați măsurile detaliate mai sus, și, în cazul în care 
veți găsi pertinente argumentele noastre, să dispuneți modificarea acesteia în așa fel încât să aibă 
eficiență cât mai mare și să nu producă neajunsuri care să depășească beneficiile, respectiv:  

• prevederi clare în lege și nu prin legislație cu forță juridică inferioară pentru a evita o posibilă 
decizie de neconstituționalitate 

• prevederile să fie clare, cât se poate de detaliate, predictibile și să poată fi aplicate uniform și 
consistent de către operatori 

• triajul epidemiologic al personalului în locații cu peste 50 de angajați care lucrează simultan în 

aceeași locație 



 

 

• excluderea triajului epidemiologic pentru vizitatori și clienți având în vedere menținerea celorlalte 
măsuri de protecție: distanțarea socială, purtarea măștilor, dezinfectare  

• operatorii economici trebuie să aibă posibilitatea, menționată explicit în actul normativ, de a 
refuza accesul, în incinta proprie, persoanelor care nu au protecție la nas și gură (mască, eșarfă 
etc).  

 
Considerăm că doar împreună, pe calea unui dialog transparent și consistent între comunitatea de afaceri 
și autorități, putem găsi soluții concrete care să răspundă realității și nevoilor din practică, pentru 
relansarea economiei și crearea de oportunități și acomodarea pieței muncii la etapa stării de alertă.  

 

Cu deosebită considerație,  

 

Camelia Nicoară 
Coordonatorul grupului de lucru pentru legislația muncii  
Coaliția pentru Dezvoltarea României  
 

Anca Damour 
Coordonatorul grupului de lucru pentru protecția consumatorului și concurență 
Coaliția pentru Dezvoltarea României  
  
 
Alexandra Munteanu 
Coordonatorul grupului de lucru pentru sănătate 
Coaliția pentru Dezvoltarea României  
  


