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Notă privind modul în care Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dus la îndeplinire 

recomandarea instituției Avocatul Poporului referitor la revenirea la serviciu a persoanelor 

care au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test  pozitiv 

 

Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a articolul publicat de 

Libertatea în data de  data de 26 august 2020  https://www.libertatea.ro/stiri/confirmati-cu-

covid-19-dar-fara-concediu-medical-cazul-a-doi-romani-care-au-probleme-la-locul-de-

munca-din-cauza-unui-vid-legislativ”, pacienții cu COVID-19 care nu sunt internați nu pot 

primi concediu medical de la medicii de familie, deoarece legislația nu prevede o procedură 

pentru astfel de situații. Un tânăr a stat în izolare la domiciliu timp de 14 zile, după ce a fost 

confirmat cu COVID-19. A primit concediu medical pentru această perioadă, însă ulterior, 

când să revină la muncă, a descoperit că nu s-a vindecat. Angajatorul i-a plătit un test PCR, 

care a arătat că virusul încă era prezent în organismul său. A fost astfel nevoit să se întoarcă 

în izolare, așa că a cerut DSP prelungirea concediului medical. A primit însă un refuz. 

Totodată, instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu referitor la „situația 

dificilă cu care se confruntă angajații care se întorc la locurile de muncă după ce fie au stat în 

carantină pentru că au fost contacți direcți ai unor cazuri confirmate Covid-19, fie au fost 

pozitivi la testul SARS-CoV-2 și s-au vindecat, salariați care nu sunt primiți de angajator la 

locul de muncă decât dacă prezintă la întoarcere un test pentru SARS-CoV-2 negativ”. 

În urma demersurilor întreprinse atât la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, acest aspect nu a fost reglementat în sensul solicitat de către instituția 

Avocatul Poporului,  pe considerentul că pentru persoanele care după ce au stat în izolare la 

domiciliu nu mai este necesară efectuarea unui nou test, avându-se faptul că perioada de 

incubație a virusului SARS-CoV-2 pentru infecția Covid-19 este estimată ca fiind între două 

și 14 zile perioadă în care virusul poate fi transmis către purtător, așadar dacă în perioada de 

izolare/carantină pacienții nu devin simptomatici, aceștia își pot relua activitatea profesională 

cu păstrarea distanțării și purtarea măștii acasă și la locul de muncă pentru 10 zile. 

 

Având în vedere faptul că astfel situații de genul celor care au făcut obiectul sesizărilor 

din oficiu, ne-au fost sesizate și în continuare de petenți (angajatorii condiționează 

reîntoarcerea la locul de muncă de existența unui test pozitiv), am adresat rugămintea 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale de a recomanda, inspectoratelor teritoriale de 

muncă, să intensifice mediatizarea în rândul angajatorilor a faptului că pacienţii 

asimptomatici/simptomatici cu forme uşoare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile 

de la data primului test pozitiv, declaraţi vindecaţi fără al doilea test de control, îşi pot 

relua activităţile curente şi profesionale cu păstrarea distanţării şi purtarea măştii acasă 

şi la locul de muncă pentru încă 10 zile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără 

a fi condiționați de efectuarea unui nou test. 

 Din informațiile publicate în mediul on-line, reiese faptul că  Inspecția Muncii prin 

intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Munca, la solicitarea instituției Avocatului 

Poporului, aduce în atenția angajatorilor necesitatea respectării reglementărilor în vigoare în 

perioada de pandemie, astfel ca întoarcerea la munca a angajaților, care au stat în carantina 

sau izolare, sa nu fie condiționată de prezentarea unui test SARS-CoV-2 negativ. 



 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1819/2020, vine in sprijinul angajaților, specificându-

se faptul ca  pacienții care au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test 

pozitiv, declarați vindecați fără al doilea test de control, îşi pot relua activitățile curente și 

profesionale  cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fără a fi condiționați de efectuarea 

unui nou test. 

 Inspecția Muncii recomandă angajaților,  care întâmpina probleme la revenirea la 

locul de muncă, să semnaleze aceste situații Inspectoratelor Teritoriale de Muncă din județele 

în care își desfășoară activitatea. 

 Cu titlu de exemplu: 

ITM Călărași1 Condiționarea angajatului, la întoarcerea la locul de muncă de 

efectuarea şi prezentarea unui test negativ SARS-CoV-2 este o măsură excesivă, impusă în 

afara cadrului legal; 

 ITM Cluj2 Nu vrea ca angajații care au fost în carantină sau izolare să fie condiționați 

de prezentarea unui test PCR negativ la reîntoarcerea la muncă;   

ITM Gorj3 - precizări de la ITM pentru cei care au fost infectați cu COVID și revin la 

serviciu; 

 ITM Dâmbovița4- angajații se pot întoarce la lucru fără a prezenta un test negativ la 

COVID-19; 

ITM Bihor5 vine cu precizări în ceea ce privește reluarea activității de către angajații 

asimptomatici sau simptomatici cu forme ușoare de Covid-19 care s-au vindecat.  

 ITM Brăila6 „Condiționarea salariatului de efectuarea unui test negativ este o măsură 

excesivă”. 

ITM Teleorman7 informare privind asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru 

securitatea și sănătatea lucrătorilor 

 Din  cele de mai sus, rezultă că Ministerul Muncii și Protecției Sociale a  pus în aplicare 

recomandarea instituției Avocatul Poporului și prin intermediul inspecției Muncii a mediatizat 

prin inspectoratele teritoriale de muncă necesitatea respectării reglementărilor în vigoare în 

perioada de pandemie, astfel încât, la întoarcerea la muncă a angajaților, care au stat în 

carantina sau izolare, sa nu fie condiționată de prezentarea unui test SARS-CoV-2 negativ. 

 

București, 1 februarie 2021 

 

 
1 http://www.itmcalarasi.ro/?q=comunicate-presa-itm 
2  https://www.ziarelive.ro/stiri/itm-cluj-avertizeaza-angajatorii-sa-nu-conditioneze-intoarcerea-la-lucru-de-

prezentarea-unui-test-covid.html 

https://www.gherlainfo.ro/itm-angajatii-intorsi-la-lucru-din-izolare-nu-trebuie-sa-prezinte-un-test-negativ/ 

 
3 https://www.gorj24.com/precizari-de-la-itm-pentru-cei-care-au-fost-infectati-cu-covid-si-revin-la-serviciu/ 

 
4 https://voceadambovitei.ro/2021/01/itm-dambovita-angajatii-se-pot-intoarce-la-lucru-fara-a-prezenta-un-test-

negativ-la-covid19/ 

 
5 https://www.bihon.ro/stirile-judetului-bihor/itm-bihor-conditii-pentru-reluarea-activitatii-pentru-angajatii-cu-

covid-19-3610528/ 

 
6 http://obiectivbr.ro/taguri/itm-braila-0 

 
7 https://infotr.ro/itm-teleorman-informare-privind-asigurarea-unui-mediu-de-munca-sigur-pentru-securitatea-si-

sanatatea-lucratorilor/ 
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