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    *)ăFormaăactualizat ăaăacestuiăactănormativăpân ălaădataădeă20ămaiă2015ăesteărealizat ă
deă c treă Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" 
S.A. Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă completariloră aduseă deă c tre:ă
LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004; ORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă158ădină17ănoiembrieă2005. 
 
    Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică
S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinată pentruă
informarea utilizatorilor. 
 
    Înătemeiulăart.ă144ăalin.ă(4)ădinăConstitu ie, 
 
    GuvernulăRomânieiăadoptaăprezentaăordonan aădeăurgen . 
 
    ART. 1 
    Prezentaăordonan aădeăurgen ăreglementeaz ăm suriădeăprotec ieăsocial ăpentru: 
    a) salariate gravideăşiămame,ălauzeăsauăcareăal pteaz ,ădeăcet enieăromanaăoriăaăunuiă
statămembruăalăUniuniiăEuropeneăşiădinăSpa iulăEconomicăEuropean,ăcareăauăraporturiădeămuncaă
sau raporturi de serviciu cu un angajator; 
    b)ăcet eniăaiăaltorăstateăşiăapatrizi,ăcareăau,ăconformălegii,ădomiciliulăsauăreşedin aă
înăRomânia,ădac ăfacăparteădinăcategoriileădeăsalariateăprev zuteălaălit.ăa). 
 
    ART. 2 
    Înăsensulăprevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen ,ătermeniiăşiăexpresiileădeămaiăjosă
sunt definiteădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă protec iaă maternit iiă esteă protec iaă s n t iiă si/sauă securit iiă salariateloră
gravideăsi/sauămameălaălocurileălorădeămunc ; 
    b)ă loculă deă munc ă esteă zonaă delimiat ă înă spa iu,ă înă func ieă deă specificulă muncii,ă
înzestrat ă cuă mijloaceleă şiă cuă materialeleă necesareă muncii,ă înă vedereaă realiz riiă uneiă
opera ii,ă lucr riă sauă pentruă îndeplinireaă uneiă activit iă deă c treă unulă oriă maiă mul iă
executan i,ă cuă preg tireaă şiă indemanareaă lor,ă înă condi iiă tehnice,ă organizatoriceă şiă deă
protec ieăaămunciiăcorespunz toare,ădinăcareăseăob ineăunăvenităînăbazaăunuiăraportădeămuncaă
ori de serviciu cu un angajator; 
    c) salariataă gravid ă esteă femeiaă careă anun aă înă scrisă angajatorulă asupraă st riiă saleă
fiziologiceă deă graviditateă şiă anexeaz ă ună documentă medicală eliberată deă mediculă deă familieă
sauădeămediculăspecialistăcareăs ăîiăatesteăaceastaăstare; 
 
    d)ă salariataă careă aă n scută recentă esteă femeiaă careă şi-aă reluată activitateaă dup ă
efectuareaă concediuluiă deă lauzieă şiă solicit ă angajatoruluiă înă scrisă m surileă deă protec ieă
prev zuteădeălege,ă anexândăunădocumentămedicalăeliberatădeămedicul de familie, dar nu mai 
târziuădeă6ăluniădeălaădataălaăcareăaăn scut; 
 
    e)ă salariataă careă al pteaz ă esteă femeiaă care,ă laă reluareaă activit iiă dup ă efectuareaă
concediuluiă deă lauzie,ă îşiă al pteaz ă copilulă şiă anun ă angajatorulă înă scris cu privire la 
începutulă şiă sfârşitulă prezumată ală perioadeiă deă al ptare,ă anexândă documenteă medicaleă
eliberate de medicul de familie în acest sens; 
    f)ă dispensaă pentruă consulta iiă prenataleă reprezint ă ună num ră deă oreă libereă pl titeă
salariateiă deă c tre angajator, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea 
consulta iiloră şiă exameneloră prenataleă peă bazaă recomand riiă mediculuiă deă familieă sauă aă
medicului specialist; 
    g)ăconcediulăpostnatalăobligatoriuăesteăconcediulădeă42ădeăzileăpeăcareăsalariataămam ă
areăobliga iaăs ăîlăefectuezeădup ănaştere,ăînăcadrulăconcediuluiăpentruăsarcinaăşiălauzieă
cuădurataătotal ădeă126ădeăzile,ădeăcareăbeneficiaz ăsalariateleăînăcondi iile legii; 
 



    h)ăconcediulădeăriscămaternalăesteăconcediulădeăcareăbeneficiaz ăsalariateleăprev zuteă
la lit. c)-e)ăpentruăprotec iaăs n t iiăşiăsecurit iiălorăşi/sauăaăf tuluiăoriăaăcopiluluiă
lor. 
 
    ART. 3 
    (1)ăSalariateleăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)-e)ăauăobliga iaădeăaăseăprezentaălaămediculă
deăfamilieăpentruăeliberareaăunuiădocumentămedicalăcareăs ăleăatesteăstarea. 
    (2) În cazul în care salariateleănuăîndeplinescăobliga iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ăşiănuă
informeaz ăînăscrisăangajatorulădespreăstareaălor,ăacestaăesteăexoneratădeăobliga iileăsaleă
prev zuteăînăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăcuăexcep iaăcelorăprev zuteălaăart.ă5,ă6,ă18,ă23ă
şiă25. 
 
    ART. 4 
    Angajatoriiăauăobliga iaăs ăadopteăm surileănecesare,ăastfelăîncât: 
    a)ăs ăprevin ăexpunereaăsalariatelorăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)-e) la riscuri ce le pot 
afectaăs n tateaăşiăsecuritatea; 
    b)ăsalariateleăprev zute la art. 2 lit. c)-e)ăs ănuăfieăconstrânseăs ăefectuezeăoămunc ă
d un toareăs n t iiăsauăst riiălorădeăgraviditateăoriăcopiluluiănou-n scut,ădup ăcaz. 
    ART. 5 
    (1)ăPentruătoateăactivit ileăsusceptibileăs ăprezinteăunăriscăspecific de expunere la 
agen i,ă procedeeă şiă condi iiă deă munc ,ă aă c roră list ă esteă prev zut ă înă anexaă nr.ă 1,ă
angajatorulăesteăobligatăs ăevaluezeăanual,ăprecumăşiălaăoriceămodificareăaăcondi iilorădeă
munc ă natura,ă gradulă şiă durataă expuneriiă salariateloră prev zute la art. 2 lit. c)-e), în 
scopulă determin riiă oric ruiă riscă pentruă securitateaă sauă s n tateaă loră şiă oric reiă
repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. 
 
    (2)ăEvalu rileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăseăefectueaz ădeăc treăangajator,ăcuăparticipareaă
obligatorieăaămediculuiădeămedicinaămuncii,ăiarărezultateleălorăseăconsemneaz ăînărapoarteă
scrise. 
 
    ART. 6 
    (1)ăAngajatoriiăsuntăobliga iăca,ăînătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaădataăîntocmiriiă
raportului,ăsaăînmânezeăoăcopieăaăacestuiaăsindicatuluiăsauăreprezentan ilorăsalaria ilor. 
    (2) Angajatorii vor informa în scris salariatele asupra rezultatelor evalu riiă privindă
riscurileălaăcareăpotăfiăsupuseălaălocurileălorădeămunc ,ăprecumăşiăasupraădrepturilorăcareă
decurgădinăprezentaăordonan ădeăurgen . 
    ART. 7 
    (1)ă Înă termenă deă 10ă zileă lucr toareă deă laă dataă laă careă angajatorulă aă fostă anun ată înă
scris deăc treăoăsalariataăcaăseăaflaăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)-
e),ăacestaăareăobliga iaăs ăînştiin ezeămediculădeămedicinaămuncii,ăprecumăşiăinspectoratulă
teritorialădeămunc ăpeăaăc ruiăraz ăîşiădesf şoar ăactivitatea. 
    (2) De la dataă primiriiă înştiin riiă mediculă deă medicinaă munciiă şiă inspectoratulă
teritorială deă munc ă voră verificaă condi iileă deă munc ă aleă salariateiă laă termeneleă şiă înă
condi iileăstabiliteăprinănormeleădeăaplicareăaăprezenteiăordonan eădeăurgen . 
    ART. 8 
    Angajatorulăareăobliga iaăs ăp strezeăconfiden ialitateaăasupraăst riiădeăgraviditateăaă
salariateiă şiă nuă vaă anun aă al iă angaja iă decâtă cuă acordulă scrisă ală acesteiaă şiă doară înă
interesulă buneiă desf şur riă aă procesuluiă deă munc ,ă cândă stareaă deă graviditateă nuă este 
vizibil . 
    ART. 9 
    Înăcazulăînăcareăoăsalariat ăseăafl ăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ălit.ă
c)-e)ă şiă desf şoar ă laă loculă deă munc ă oă activitateă careă prezint ă riscuriă pentruă s n tateaă
sau securitatea sa ori cu repercusiuniă asupraă sarciniiă şiă al pt rii,ă înă sensulă celoră
prev zuteălaăart.ă5ăalin.ă(1),ăangajatorulăesteăobligatăs ăîiămodificeăînămodăcorespunz toră
condi iileăşi/sauăorarulădeămunc ăori,ădac ănuăesteăposibil,ăs ăoărepartizezeălaăaltălocădeă
munc ă f r ă riscuriă pentruă s n tateaă sauă securitateaă sa,ă conformă recomand riiă mediculuiă deă
medicinaămunciiăsauăaămediculuiădeăfamilie,ăcuămen inereaăveniturilorăsalariale. 
 
    ART. 10 
    (1) În cazul în care angajatorul, dinămotiveăjustificateăînămodăobiectiv,ănuăpoateăs ă
îndeplineasc ăobliga iaăprev zut ălaăart.ă9,ăsalariateleăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)-e) au 
dreptulălaăconcediuădeăriscămaternal,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă înainteă deă dataă solicit riiă concediuluiă deă maternitate, stabilit potrivit 
reglement riloră legaleă privindă sistemulă publică deă pensiiă şiă alteă drepturiă deă asigur riă
sociale,ăsalariateleăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc); 



    b)ă dup ă dataă reveniriiă dină concediulă postnatală obligatoriu,ă salariateleă prev zuteă laă
art. 2 lit.ă d)ă şiă e),ă înă cazulă înă careă nuă solicit ă concediulă şiă indemniza iaă pentruă
creştereaă şiă îngrijireaă copiluluiă panaă laă împlinireaă vârsteiă deă 2ă aniă sau,ă înă cazulă
copilului cu handicap, pana la 3 ani. 
    (2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregimeă sauă frac ionat,ă peă oă
perioad ă ceă nuă poateă dep şiă 120ă deă zile,ă deă c treă mediculă deă familieă sauă deă mediculă
specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat 
simultanăcuăalteăconcediiăprev zuteădeălegisla iaăprivindăsistemulăpublicădeăpensiiăşiăalteă
drepturiădeăasigur riăsociale. 
    (3)ă Eliberareaă certificatuluiă medicală seă vaă faceă înă condi iileă înă careă salariataă s-a 
prezentatălaăconsulta iileăprenataleăşiăpostnatale,ăconformănormelorăMinisteruluiăS n t ii. 
 
    ART. 11 
    Abrogat. 
------------ 
    Art. 11 a fost abrogat de alin. (2) al art.ă60ădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă158ădină17ă
noiembrie 2005,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă1.074ădină29ănoiembrieă2005. 
 
    ART. 12 
    (1)ăPentruăsalariateleăcareăseăaflaăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)ă
şiă d)ă şiă îşiă desf şoar ă activitateaă numaiă înă pozi iaă ortostatic ă sauă înă pozi iaă aşezat,ă
angajatoriiăauăobliga iaădeăaăleămodificaăloculădeămunc ărespectiv,ăastfelăîncâtăs ăliăseă
asigure,ălaăintervaleăregulateădeătimp,ăpauzeăşiăamenaj riăpentruărepausăînăpozi ieăşezând ă
sau,ărespectiv,ăpentruămişcare. 
 
    (2)ă Mediculă deă medicinaă munciiă stabileşteă intervaleleă deă timpă laă careă esteă necesar ă
schimbareaăpozi ieiădeălucru,ăperioadeleădeăactivitate,ăprecumăşiădurataăperioadelorăpentruă
repausăînăpozi ieăşezând ăsau,ărespectiv,ăpentruămişcare. 
    (3)ăDac ăamenajareaăcondi iilorădeămunc ăşi/sauăaăprogramuluiădeălucruănuăesteădinăpunctă
deăvedereătehnicăşi/sauăobiectivăposibil ăsauănuăpoateăfiăcerut ădinămotiveăbineăîntemeiate,ă
angajatorulă vaă luaă m surileă necesareă pentruă aă schimbaă loculă deă munc ă al salariatei 
respective. 
    ART. 13 
    Înă bazaă recomand riiă mediculuiă deă familie,ă salariataă gravid ă careă nuă poateă îndepliniă
durataă normal ă deă munc ă dină motiveă deă s n tate,ă aă saă sauă aă f tuluiă s u,ă areă dreptulă laă
reducereaă cuă oă p trimeă aă durateiă normaleă de munc ,ă cuă men inereaă venituriloră salariale,ă
suportateă integrală dină fondulă deă salariiă ală angajatorului,ă potrivită reglement riloră legaleă
privindăsistemulăpublicădeăpensiiăşiăalteădrepturiădeăasigur riăsociale. 
    ART. 14 
    Salariateleăprev zuteălaăart.ă2 lit.ăc)ăşiăe)ănuăpotăfiăobligateădeăc treăangajatorăs ă
realizezeă activit iă pentruă careă evaluareaă aă eviden iată risculă deă expunereă laă agen iă sauă
condi iiădeămunc ăprev zuteălaălit.ăAăşiăBădinăanexaănr.ă2. 
    ART. 15 
    Angajatoriiă auă obliga iaă deă aă acordaă salariateloră gravideă dispens ă pentruă consulta iiă
prenataleăînălimitaăaămaximumă16ăoreăpeălun ,ăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăf),ăînă
cazulă înă careă investiga iileă seă potă efectuaă numaiă înă timpulă programuluiă deă lucru,ă f r ă
diminuarea drepturilor salariale. 
------------ 
    Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 5 martie 
2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 
    ART. 16 
    Pentruă protec iaă s n t iiă loră şiă aă copiluluiă lor,ă dup ă naştere,ă salariateleă auă
obliga iaădeăaăefectuaăminimumă42ădeăzileădeăconcediuăpostnatal,ăînăcondi iileăprev zuteălaă
art.ă 2ă lit.ă g)ă şiă înă cadrulă concediuluiă pentruă l uzieă stabilită prină Legea nr. 19/2000 
privindăsistemulăpublicădeăpensiiăşiăalteădrepturiădeăasigur riăsociale,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare. 
    ART. 17 
    (1)ă Angajatoriiă suntă obliga iă s ă acordeă salariateloră careă al pteaz ,ă înă cursulă
programuluiădeălucru,ădou ăpauzeăpentruăal ptareădeăcâteăoăor ăfiecare,ăpân ălaăîmplinireaă
vârsteiădeăunăanăaăcopilului.ăÎnăacesteăpauzeăseăincludeăşiătimpulănecesarădeplas riiădus-
întorsădeălaăloculăînăcareăseăg seşteăcopilul. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 
5 martie 2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 



    (2)ă Laă cerereaă mamei,ă pauzeleă pentruă al ptareă voră fiă înlocuiteă cuă reducereaă durateiă
normale a timpului sau de munc ăcuădouaăoreăzilnic. 
    (3)ăPauzeleăşiăreducereaădurateiănormaleăaătimpuluiădeămunc ,ăacordateăpentruăal ptare,ă
seă includă înă timpulă deă munc ă şiă nuă diminueaz ă veniturileă salarialeă şiă suntă suportateă
integral din fondul de salarii al angajatorului. 
 
    (4)ă Înă cazulă înă careă angajatorulă asigur ă înă cadrulă unit iiă înc periă specialeă pentruă
alaptat,ă acesteaă voră îndepliniă condi iileă deă igienaă corespunz toareă normeloră sanitareă înă
vigoare. 
 
    ART. 18 
    Pentru asigurareaăsecurit iiăşiăs n t iiăînămuncaăaăsalariatelorăgravideăsi/sauămame,ă
lauzeă sauă careă al pteaz ,ă regulamenteleă interneă aleă unit iloră trebuieă saă con in ă m suriă
privindăigiena,ăprotec iaăs n t iiăşiăsecuritateaăînămuncaăaăacestora,ăînăconformitateăcu 
prevederileăprezenteiăordonan eădeăurgentaăşiăaleăcelorlalteăacteănormativeăînăvigoare. 
    ART. 19 
    (1)ăSalariateleăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)-e)ănuăpotăfiăobligateăs ădesf şoareămuncaădeă
noapte. 
    (2)ă Înă cazulă înă careă s n tateaă salariateloră men ionateă laă alin.ă (1)ă esteă afectat ă deă
muncaădeănoapte,ăangajatorulăesteăobligatăca,ăpeăbazaăsolicit riiăscriseăaăsalariatei,ăs ăoă
transfereălaăunălocădeămunc ădeăzi,ăcuămen inereaăsalariuluiădeăbaz ăbrutălunar. 
    (3)ăSolicitareaăsalariateiăseăînso eşteădeăunădocumentămedicalăcareămen ioneaz ăperioadaă
înăcareăs n tateaăacesteiaăesteăafectat ădeămuncaădeănoapte. 
    (4) În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este 
posibil, salariataăvaăbeneficiaădeăconcediulăşiăindemniza iaădeăriscămaternal,ăconformăart.ă
10ăşiă11. 
    ART. 20 
    (1)ă Salariateleă prev zuteă laă art.ă 2ă lit.ă c)-e)ă nuă potă desf şuraă munc ă înă condi iiă cuă
caracter insalubru sau greu de suportat. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 
5 martie 2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 
    (2) În cazul înă careă oă salariat ă careă desf şoar ă înă modă curentă munc ă cuă caracteră
insalubruăsauăgreuădeăsuportatăseăîncadreaz ăînăprevederileăart.ă2ălit.ăc)-e), angajatorul 
areăobliga iaăca,ăpeăbazaăsolicit riiăscriseăaăsalariatei,ăs ăoătransfereălaăunăaltălocădeă
munc ,ăcuămen inereaăsalariuluiădeăbaz ăbrutălunar. 
------------ 
    Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 
5 martie 2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 
    (3)ăDenumireaăşiăenumerareaămuncilorăcuăcaracterăinsalubruăsauăgreuădeăsuportatălaăcareă
faceă referireă alin.ă (1)ă suntă stabiliteă prină normeleă deă aplicareă aă prezenteiă ordonan eă deă
urgen . 
------------ 
    Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 
5 martie 2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 
    (4)ăPrevederileăart.ă19ăalin.ă(3)ăşiă(4)ăseăaplic ăînămodăcorespunz tor. 
 
    ART. 21 
    (1) Este interzisă angajatoruluiă s ă dispun ă încetareaă raporturiloră deă munc ă sauă deă
serviciu în cazul: 
    a)ă salariateiă prev zuteă laă art.ă 2ă lit.ă c)-e),ă dină motiveă careă auă leg tur ă direct ă cuă
starea sa; 
    b)ăsalariateiăcareăseăafl ăînăconcediuădeăriscămaternal; 
    c) salariateiăcareăseăafl ăînăconcediuădeămaternitate; 
    d)ăsalariateiăcareăseăafl ăînăconcediuăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ă
aniăsau,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăînăvârst ădeăpân ălaă3ăani; 
    e)ăsalariateiăcareăseăafl ăînăconcediu pentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavăînăvârst ădeă
pân ălaă7ăaniăsau,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăînăvârst ădeăpân ălaă18ăani. 
    (2)ăInterdic iaăprev zut ălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăseăextinde,ăoăsingur ădat ,ăcuăpân ălaă6ă
luniădup ărevenireaăsalariateiăînăunitate. 
    (3)ăDispozi iileăalin.ă(1)ănuăseăaplic ăînăcazulăconcedieriiăpentruămotiveăceăintervină
caăurmareăaăreorganiz riiăjudiciareăsauăaăfalimentuluiăangajatorului,ăînăcondi iileălegii. 
------------ 



    Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 5 martie 
2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 
    ART. 22 
    (1)ă Salariateleă prev zuteă laă art.ă 21ă alin.ă (1),ă aleă c roră raporturiă deă munc ă sauă
raporturi de serviciu auăîncetatădinămotiveăpeăcareăleăconsider ăcaăfiindălegateădeăstareaă
lor,ăauădreptulăs ăcontesteădeciziaăangajatoruluiălaăinstan aăjudec toreasc ăcompetent ,ăînă
termenădeă30ădeăzileădeălaădataăcomunic riiăacesteia,ăconformălegii. 
    (2)ă Ac iuneaă înă justi ieă aă salariateiă prev zuteă laă alin.ă (1)ă esteă scutit ă deă taxaă
judiciar ădeătimbruăşiădeătimbruăjudiciar. 
    ART. 23 
    Înăcazulăînăcareăoăsalariat ăcontest ăoădecizieăaăangajatorului,ăsarcinaăprobeiărevineă
acestuia,ăelăfiindăobligatăs ădepun ădovezileăînăap rareaăsaăpân ălaăprimaăziădeăînf işare. 
    ART. 24 
    (1)ă Angajatorulă careă aă încetată raportulă deă munc ă sauă deă serviciuă cuă oă salariat ă
prev zut ălaăart.ă21ăareăobliga iaăca,ăînătermenădeă7ăzileădeălaădataăcomunic riiăacesteiă
deciziiăînăscrisăc treăsalariat ,ăs ătransmit ăoăcopieăaăacestuiădocumentăsindicatuluiăsauă
reprezentan iloră salaria iloră dină unitate,ă precumă şiă inspectoratuluiă teritorială deă munc ă
ori,ădup ăcaz,ăAgen ieiăNa ionaleăaăFunc ionarilorăPublici. 
    (2)ă Copiaă decizieiă seă înso eşteă deă copiileă documenteloră justificativeă pentruă m suraă
luat . 
    ART. 25 
    (1)ă Inspectoratulă teritorială deă munc ă peă aă c ruiă raz ă îşiă desf şoar ă activitateaă
angajatorulăsau,ădup ăcaz,ăAgen iaăNa ionalaăaăFunc ionarilorăPublici,ăînătermenădeă7ăzileă
de la data primiriiădecizieiăprev zuteălaăart.ă23,ăareăobliga iaăs ăemitaăavizăconsultativă
corespunz torăsitua ieiăconstatate. 
    (2)ăInspectoratulăteritorialădeămunc ăsau,ădup ăcaz,ăAgen iaăNa ionalaăaăFunc ionariloră
Publici va transmite avizul angajatorului, angajatei, precumă şiă sindicatuluiă sauă
reprezentan ilorăsalaria ilorădinăunitate. 
    ART. 26 
    (1)ăAngajatoriiăauăobliga iaăs ăafişezeălaălocăvizibil,ăînăfiecareădintreăunit ileăpeă
careă leă de in,ă câteă oă copieă aă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă oă perioad ă deă6ă luniă de la 
dataăpublic riiăsaleăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
    (2)ă Reprezentan iiă sindicaliă sauă reprezentan iiă aleşiă aiă salaria iloră avândă atribu iiă
privindăasigurareaărespect riiăegalit iiădeăşanseăîntreăfemeiăşiăb rba i,ădesemna iăînăbazaă
Legii nr. 202/2002 privindă egalitateaă deă şanseă întreă femeiă şiă b rba i,ă auă obliga iaă deă aă
organizaă semestrial,ă înă unit ileă înă careă func ioneaz ,ă inform riă privindă prevederileă
prezenteiăordonan eădeăurgen . 
    ART. 27 
    (1) Înc lcareaă urm toareloră dispozi iiă constituieă contraven ieă şiă seă sanc ioneaz ă
astfel: 
    a)ăînc lcareaădispozi iilorăprev zuteălaăart.ă4,ă5,ă6,ăart.ă7ăalin.ă(1),ăart.ă8,ăart.ă12ă
alin.ă (1)ă şiă (2),ă art.ă 17,ă 18ă şiă art.ă 26ă alin.ă (1),ă cuă amend ă deă laă 25.000.000 lei la 
50.000.000 lei; 
    b)ăînc lcareaădispozi iilorăprev zuteălaăart.ă9,ă10,ă11,ăart.ă12ăalin.ă(3),ăart.ă13,ă14,ă
15,ă19,ăart.ă20ăalin.ă(2)ăşiă(4),ăart.ă21ăalin.ă(1)ăşiă(2),ăcuăamend ădeălaă50.000.000ăleiă
la 100.000.000 lei. 
    (2) Constatarea contraven iilorăşiăaplicareaăamenzilorăcontraven ionaleă corespunz toareă
seăfacădeăc tre: 
    a)ăinspectoriiădeămunc ădinăcadrulăinspectoratelorăteritorialeădeămunc ăpeăaăc rorăraz ă
teritorial ăseăaflaăsediulăsau,ădup ăcaz,ădomiciliulăangajatoruluiăşi,ărespectiv, deăc treă
personalulă împuternicită ală Agen ieiă Na ionaleă aă Func ionariloră Publici,ă pentruă
contraven iileă laă dispozi iileă prev zuteă laă art.ă 6,ă art.ă 7ă alin.ă (1),ă art.ă 8,ă 9,ă art.ă 12ă
alin.ă(3),ăart.ă13,ăart.ă17ăalin.ă(1),ăart.ă18,ăart.ă19ăalin.ă(1)ăşiă(4),ăart. 20 alin. (2) 
şiă(4),ăart.ă21ăalin.ă(1)ăşiă(2)ăşiăart.ă26ăalin.ă(1); 
    b)ăpersonalulăîmputernicitădinăcaseleăjude eneădeăpensiiăşiăalteădrepturiădeăasigur riă
sociale,ăpentruăcontraven iileălaădispozi iileăprev zuteălaăart.ă11; 
------------ 
    Litera b) a alin. (2) al art.ă 27ăaă fostă modificat ă deă pct.ă 8ă ală articoluluiă unică dină
LEGEA nr. 25 din 5 martie 2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
 
    c)ă personalulă împuternicită dină cadrulă direc iiloră deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă
municipiuluiă Bucureşti,ă conformă legisla ieiă sanitareă înă vigoare,ă pentruă contraven iileă laă
dispozi iileă prev zuteă laă art.ă 4,ă 5,ă 10,ă art.ă 12ă alin.ă (1)ă şiă (2),ă art.ă 14,ă 15,ă art.ă 17ă
alin.ă(2)ăşiăart.ă19ăalin.ă(2). 
    ART. 28 



    Contraven iiloră prev zuteă laă art.ă 27ă leă suntă aplicabileă prevederileă Ordonan eiă
Guvernului nr. 2/2001 privindăregimulăjuridicăalăcontraven iilor,ăaprobat ăcuămodific riăşiă
complet riăprinăLegea nr. 180/2002,ăcuămodific rileăulterioare. 
    ART. 29 
    Anexeleănr.ă1ăşiă2ăfacăparteăintegrant ădinăprezentaăordonan ădeăurgen . 
    ART. 30 
    Prezentaă ordonan ă deă urgen ă intr ă înă vigoareă laă dataă depuneriiă laă Parlamentă şiă seă
aplic ăîncepândăcuădata de 1 februarie 2004. 
    ART. 31 
    Înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă publicareaă legiiă deă aprobareă aă prezenteiă ordonan eă deă
urgen ,ă Ministerulă Muncii,ă Solidarit iiă Socialeă şiă Familieiă şiă Ministerulă S n t iiă voră
elabora normele de aplicare a prezentei ordonan eădeăurgen ,ăcareăseăaprob ăprinăhot râreăaă
Guvernului. 
------------ 
    Art. 31 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 25 din 5 martie 
2004,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă214ădină11ămartieă2004. 
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    ANEXA 1 
 
                             LISTA 
    minimal ăaăagen ilor,ăprocedeelorăşiăcondi iilorădeămunc  
       susceptibileăs ăprezinteăunăriscăspecificădeăexpunere, 
                 la care se face referire în art. 5 
 
    A.ăAgen i 
    1. Agen iă fizici,ă considera iă caă agen iă cauzaliă pentruă leziuniă aleă foetusuluiă si/sauă
dezlipireaădeăplacent ,ăînăspecial: 
    a)ăsocuri,ăvibra iiăsauămişcariăbruşte; 
    b)ămanipulareaămanual ădeămaseăgrele,ăimplicândăriscuriăînăspecialălaănivelulăcoloaneiă
vertebrale dorsolombare; 
    c) zgomot; 
    d)ăradia iiăionizante; 
    e)ăradia iiăneionizante; 
    f)ăambian eătermiceăextreme,ăreciăsauăcalde; 
    g)ă mişc riă şiă pozi iiă deă munc ,ă deplas riă (fieă înă interiorul,ă fieă înă exteriorulă
unit ii),ăoboseal ămental ,ăfizic ,ăalteăeforturiăfiziceălegateădeăactivitateaăsalariateloră
prev zuteălaăart.ă2ălit.ăc)-e). 
    2.ăAgen iăbiologici 
    Agen iiăbiologiciădinăgrupeleădeăriscă2,ă3ăşiă4,ădefiniteăastfelăconformălegisla ieiăînă
vigoare,ăînăm suraăînăcareăseăcunoaşteăc ăaceştiăagen iăsauăm surileăterapeuticeăceruteădeă
existen aălorăpunăînăpericolăs n tateaăfemeiiăgravideăşiăaăcopiluluiăceăurmeaz ăaăseănaşteă
şiăînăm suraăînăcareănuăfigureaz ăînăanexaănr.ă2. 
    3.ăAgen iăchimici 
    Urm toriiăagen iăchimici,ăînăm suraăînăcareăseăştieăc ăpunăînăpericolăs n tateaăfemeiiă
gravideăşiăaăcopiluluiăceăurmeaz ăaăseănaşteăşiăînăm suraăînăcareănuăfigureaz ăînăanexaănr.ă
2: 



    a)ăagen iiăcancerigeniăsi/sauămutageni,ăînăm suraăînăcareănuăsuntămen iona iăînălisteleă
deăvaloriălimitaădeăexpunereăprofesional ălaăagen iăchimiciăşiăpulberiădinănormeleăgeneraleă
deăprotec ieăaămunciiăşiăînăm suraăînăcareănuăfigureaz ăînăanexaănr.ă2; 
    b)ă agen iiă chimiciă prev zu iă înă listaă deă valoriă limitaă deă expunere profesional ă laă
agen iăchimiciădinănormeleăgeneraleădeăprotec ieăaămuncii; 
    c)ămercurulăşiăderiva iiăs i; 
    d) medicamentele antimitotice; 
    e) monoxidul de carbon; 
    f)ăagen iiăchimiciăpericuloşiăcuăcaleădeăabsorb ieăcutanat . 
    B. Procedee 
    Procedeeleăindustrialeăceăpotăduceălaăapari iaăcancerului,ăprev zuteăînănormeleăgeneraleă
deăprotec ieăaămuncii. 
    C.ăCondi iiădeămunc  
    Activit iăsubteraneăminiere. 
 
    ANEXA 2 
 
                            LISTA 
     minimal ăaăagen ilor,ăprocedeelorăşiăcondi iilorădeămunc , 
              la care se face referire în art. 14 
 
    A.ăSalariateleăgravideăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăc) 
    1.ăAgen i 
    a)ăAgen iăfizici: 
    - activitateaă înă atmosferaă hiperbaric ,ă deă exempluă înă incinteă presurizateă şiă laă
scufund riăsubacvatice 
    b)ăAgen iăbiologici: 
    ●ătoxoplasma; 
    ●ăvirusulărubeolei, 
exceptândăcazurileăînăcareăseădovedeşteăcaăsalariataăgravid ăesteăsuficientăprotejat ăfa ă
deăaceştiăagen iăprinăimunizare. 
    c)ăAgen iăchimici: 
    - plumbul şiăderiva iiăacestuia,ăînăm suraăînăcareăpotăfiăabsorbi iădeăorganismulăuman. 
    2.ăCondi iiădeămunc  
    Activit iăsubteraneăminiere 
    B.ăSalariateleăcareăal pteaz ,ăprev zuteălaăart.ă2ălit.ăe) 
    1.ăAgen i 
    Agen iă chimiciă - plumbulă şiă deriva iiă s i,ă înă m suraă înă careă potă fiă absorbi iă deă
organismul uman. 
    2.ăCondi iiădeămunc  
    Activit iăsubteraneăminiere. 
 
                        ────────────── 


