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                                                                              Nr. înregistrare: 377/10.04.2020 

 

Către: Direcția de Sănătate Publică a judetului VRANCEA  

În atenția: Domnului/Doamnei Director Executiv, 

 

              Având în vedere prevederile art. 67, alin. 4 și 5 din Contractul Colectiv de muncă la nivel 

de la Nivel de Sector Bugetar Sănătate pe anii 2019-2021 (în continuare CCM sector) prin care 

părțile se angajează să instituie Sistemului Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesionale din 

Sănătate și de monitorizare a îmbolnăvirilor din sectorul bugetar Sănătate; 

Ținând cont de faptul că Federația „Solidaritatea Sanitară” din România este organizație 

reprezentativă la nivel de sector „Sănătate. Activități Sanitar - Veterinare” conform Sentinței 

Civile nr. 12 din data 16.06.2016, pronunțată de către Tribunalul București, și organizație 

semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar; 

 Luând în considerare faptul că pandemia COVID-19 impune luarea unor măsuri urgente   

pentru protecția sănătății și securității salariaților din sectorul sanitar;  

Ținând cont de absența unor informații publice despre salariații din sănătate infectați SARS-

CoV-2, actualizate în timp real și pentru fiecare unitate sanitară; 

Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 191/2018 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 care prevede 

„schimbul de informații și date între instituţii, precum şi cu partenerii sociali” în vederea 

îndeplinirii Obiectivului specific nr. 6 Consolidarea coordonării cu partenerii naţionali pentru 

reducerea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

Având în vedere obligațiile legale privind dreptul la informare a federației sindicale 

reprezentative în calitate de reprezentantă a lucrătorilor, consacrate prin următoarele acte 

normative:  

- Hotărârii de Guvern nr. 1092/2006  privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate 

de expunerea la agenți biologici în muncă;  

- Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă;   

- Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  

a prevederilor Legii nr. 319/2006; 

- Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a 

angajaților; 

- Legea nr. 53/2003 Codul Muncii; 

- Legea nr. 62/2011 privind dialogul social;  
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Prin prezenta vă comunicăm că Federația „Solidaritatea Sanitară” din România a demarat 

instituirea Sistemului de Monitorizare a Contaminării Salariaților cu SARS-CoV-2, ca parte a 

Sistemului Sectorial de Monitorizare a Bolilor Profesionale din Sănătate și de monitorizare a 

îmbolnăvirilor din sectorul bugetar Sănătate (în baza art. art. 67, alin. 4 și 5 din CCM sector). 

Existența acestui sistem de monitorizare este necesară atât pentru a adapta măsurile de 

securitate și sănătate în muncă la situațiile ivite în fiecare unitate cât și pentru a putea identifica 

informațiile relevante, care să permită modificarea procedurilor de protecție a salariaților din 

sănătate. 

Pentru a putea asigura buna funcționare a sistemului de monitorizare mai sus aminti vă 

rugăm să ne comunicați în format electronic, la adresa de e-mail: 

solidaritatea_sanitara@yahoo.com sau fax: 0371.608.501 următoarele informații, colectiv 

anonime, privind doar cadrele medicale și alt personal din unitățile menționate în nota tabelului  

- Numărul pentru fiecare din următoare situație: confirmate pozitiv/ vindecate sau 

decedate, conform tabel. 

   Din care:  

Județ Denumire 

unitate* 

Nr. salariați 

infectați/vindec

ați/decedați 

Medici sau alt pers. 

medical cu studii 

superioare (cu 

excepția as. med.) 

As. med.  Pers.  

auxiliar 

medical 

Pers. 

nemedical 

Altă categorie 

nespecificată 

        

*Prin unitate se orice unitate publică sau privată în care lucrează orice tip de personal din cel menționat, cum ar fi: 

unități sanitare publice sau private, DSP-uri, SAJ-uri;  cadre medicale din unități de servicii sociale de tipul centrelor 

rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără 

dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private; cadre medicale din cabinete de medicina 

de familie, de medici specialiști,  de medicina muncii, școlare, stomatologice etc;  

- Numărul total de cadre medicale și alt personal din unitățile menționate din județ 

testați pentru SARS-CoV-2;  

- Numărul de cadre medicale și alt personal din unitățile menționate din județ confirmați 

negativ; 

- Numărul de cadre medicale și alt personal din unitățile menționate din județ aflați în 

izolare la domiciliu;  

- Numărul de cadre medicale și alt personal din unitățile menționate din județ internați 

cu Covid-19;  

Aceste date trebuie furnizate: 

- pentru perioada anterioară 26.02.2020 - 10.04.2020; 

-  actualizate zilnic, ori de câte ori intervin modificări față de situația prezentată inițial.  

Menționăm că toate aceste date, prelucrate de d-voastră conform Metodologiei de 

supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), prin  fișele de 

supraveghere a cazului sau conform Registrului de expunere accidentală la produse biologice și 

transmise nouă, vor fi utilizate pentru elaborarea unei  strategiei de acțiune în domeniu în cazuri 

similare. În absența acestor informații nu putem construi modelele matematice care să indice 
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evoluțiile probabile și suntem împiedicați să propunem readaptarea măsurilor de sănătate și 

securitate în muncă, respectiv să intervenim pentru protejarea sănătății și securității salariaților. 

Precizăm că la data prezentei solicitări în Sistemului FSSR de Monitorizare a Contaminării 

Salariaților cu SARS-CoV-2 a unităților sanitare din județul dvs. figurează cu un număr de salariați 

infectați conform tabel 

JUDEȚ 
Nr cazuri 

/județ  Unitate 

nr_cazuri 
/unitate 

  
 

 

  

  

 

 

 Vă rugăm să ne confirmați/infirmați acest număr, respectiv să ne confirmați numărul 

corect, în forma precizată anterior! 

 

 

                                                                      Cu stimă, 

Manager, 

Rotilă Viorel 

 

 


