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fost aprobată cu modificări 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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    - Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005. 

 

    În temeiul art. 144 alin. (4) din 

Constituţie, 

 

    Guvernul României adoptă 

prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

    ART. 1 

    Prezenta ordonanţă de urgenţă 

reglementează măsuri de protecţie 

socială pentru: 

    a) salariate gravide şi mame, lăuze 

sau care alăptează, de cetăţenie 

română ori a unui stat membru al 

Uniunii Europene şi din Spaţiul 

Economic European, care au 

raporturi de muncă sau raporturi de 

Emergency Ordinance no. 96 of 

October 14, 2003 

on maternity protection at work 

 

    Text in force as of January 1, 2006 

    Host: IT company NEAMŢ 

 

    Text updated with product 

information based on legal LEX 

EXPERT modifying normative acts 

published in the Official Gazette, 

Part I, by 29 November 2005: 

    - Law no. 25/2004, which was 

approved with the Government 

Emergency Ordinance no. 96/2003; 

    - Government Emergency 

Ordinance no. 158/2005. 

 

    Pursuant to art. 144 par. (4) of the 

Constitution, 

 

    Government of Romania adopts 

this law. 

 

    Article 1 

    This law regulates the social 

protection measures for: 

    a) employed mothers pregnant, 

nursing or nursing Romanian 

citizenship or a member of the 

European Union and European 

Economic Area, who reports for 

work or service relationship with an 

employer; 

    b) foreign citizens and stateless 

persons, who, by law, domicile or 

residence in Romania, if they belong 

to the categories of employees 

referred to in point. a). 

    Article 2 



serviciu cu un angajator; 

    b) cetăţeni ai altor state şi apatrizi, 

care au, conform legii, domiciliul sau 

reşedinţa în România, dacă fac parte 

din categoriile de salariate prevăzute 

la lit. a). 

    ART. 2 

    În sensul prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă, termenii şi 

expresiile de mai jos sunt definite 

după cum urmează: 

    a) protecţia maternităţii este 

protecţia sănătăţii şi/sau securităţii 

salariatelor gravide şi/sau mame la 

locurile lor de muncă; 

    b) locul de muncă este zona 

delimitată în spaţiu, în funcţie de 

specificul muncii, înzestrată cu 

mijloacele şi cu materialele necesare 

muncii, în vederea realizării unei 

operaţii, lucrări sau pentru 

îndeplinirea unei activităţi de către 

unul ori mai mulţi executanţi, cu 

pregătirea şi îndemânarea lor, în 

condiţii tehnice, organizatorice şi de 

protecţie a muncii corespunzătoare, 

din care se obţine un venit în baza 

unui raport de muncă ori de serviciu 

cu un angajator; 

    c) salariata gravidă este femeia 

care anunţă în scris angajatorul 

asupra stării sale fiziologice de 

graviditate şi anexează un document 

medical eliberat de medicul de 

familie sau de medicul specialist care 

să îi ateste această stare; 

    d) salariata care a născut recent 

este femeia care şi-a reluat activitatea 

după efectuarea concediului de 

lăuzie şi solicită angajatorului în 

    For the purposes of this ordinance, 

the terms and expressions below are 

defined as follows: 

    a) maternity protection is the 

protection of health and / or safety of 

pregnant female employees and / or 

mothers to their jobs; 

    b) work is the area bounded in 

space, depending on the specific 

work, endowed with the means and 

materials necessary work to achieve 

a job, work or performance of a work 

by one or more performers, with 

training and skill their technical 

terms, organizational and labor 

protection adequate income to be 

made under an employment 

relationship with an employer or 

service; 

    c) the employee is pregnant 

woman give written notice of the 

employer of her condition of 

pregnancy physiological and 

attached a document issued by the 

medical doctor or physician attesting 

to this condition; 

    d) employee who is the woman 

who recently gave birth and resumed 

work after confinement leave and ask 

the employer in writing of the 

safeguards provided by law, 

attaching a document issued by the 

medical doctor, but not later than 6 

monthsthe date of birth; 

    e) employee who is breastfeeding 

woman to return to work after 

confinement leave, breastfeeding her 

child and notifies the employer in 

writing of the alleged beginning and 

end of the lactation period, enclosing 



scris măsurile de protecţie prevăzute 

de lege, anexând un document 

medical eliberat de medicul de 

familie, dar nu mai târziu de 6 luni 

de la data la care a născut; 

    e) salariata care alăptează este 

femeia care, la reluarea activităţii 

după efectuarea concediului de 

lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă 

angajatorul în scris cu privire la 

începutul şi sfârşitul prezumat al 

perioadei de alăptare, anexând 

documente medicale eliberate de 

medicul de familie în acest sens; 

    f) dispensa pentru consultaţii 

prenatale reprezintă un număr de ore 

libere plătite salariatei de către 

angajator, pe durata programului 

normal de lucru, pentru efectuarea 

consultaţiilor şi examenelor prenatale 

pe baza recomandării medicului de 

familie sau a medicului specialist; 

    g) concediul postnatal obligatoriu 

este concediul de 42 de zile pe care 

salariata mamă are obligaţia să îl 

efectueze după naştere, în cadrul 

concediului pentru sarcină şi lăuzie 

cu durată totală de 126 de zile, de 

care beneficiază salariatele în 

condiţiile legii; 

    h) concediul de risc maternal este 

concediul de care beneficiază 

salariatele prevăzute la lit. c) - e) 

pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 

lor şi/sau a fătului ori a copilului lor. 

    ART. 3 

    (1) Salariatele prevăzute la art. 2 

lit. c) - e) au obligaţia de a se 

prezenta la medicul de familie pentru 

eliberarea unui document medical 

medical documents issued by the 

family to do so; 

    f) exemption for prenatal 

consultations are a number of hours 

of paid employee by the employer 

during normal working hours, for 

consultations and prenatal 

examinations on the recommendation 

of a physician or medical specialist; 

    g) The compulsory maternity 

leave of 42 days leave that female 

employee is required to perform after 

birth, the pregnancy and confinement 

leave for a duration of 126 days, the 

female employees benefiting under 

the law; 

    h) risk maternal leave is leave 

provided to female employees 

receiving letters. c) - e) to protect 

their health and safety and / or their 

fetus or child. 

    Article 3 

    (1) female employees mentioned 

in art. 2 letter. c) - e) are required to 

present the family doctor to issue a 

medical document to prove their 

status. 

    (2) If female employees do not 

meet the obligation under par. (1) 

and not in writing inform the 

employer about their condition, it 

shall be relieved of its obligations 

under this law, except as provided in 

art. 5, 6, 18, 23 and 25. 

    Article 4 

    Employers are required to take the 

necessary measures so that: 

    a) to prevent exposure of female 

employees mentioned in art. 2 

letter. c) - e) the risks that can affect 



care să le ateste starea. 

    (2) În cazul în care salariatele nu 

îndeplinesc obligaţia prevăzută la 

alin. (1) şi nu informează în scris 

angajatorul despre starea lor, acesta 

este exonerat de obligaţiile sale 

prevăzute în prezenta ordonanţă de 

urgenţă, cu excepţia celor prevăzute 

la art. 5, 6, 18, 23 şi 25. 

    ART. 4 

    Angajatorii au obligaţia să adopte 

măsurile necesare, astfel încât: 

    a) să prevină expunerea 

salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - 

e) la riscuri ce le pot afecta sănătatea 

şi securitatea; 

    b) salariatele prevăzute la art. 2 lit. 

c) - e) să nu fie constrânse să 

efectueze o muncă dăunătoare 

sănătăţii sau stării lor de graviditate 

ori copilului nou-născut, după caz. 

    ART. 5 

    (1) Pentru toate activităţile 

susceptibile să prezinte un risc 

specific de expunere la agenţi, 

procedee şi condiţii de muncă, a 

căror listă este prevăzută în anexa nr. 

1, angajatorul este obligat să 

evalueze anual, precum şi la orice 

modificare a condiţiilor de muncă 

natura, gradul şi durata expunerii 

salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c) - 

e), în scopul determinării oricărui 

risc pentru securitatea sau sănătatea 

lor şi oricărei repercusiuni asupra 

sarcinii ori alăptării. 

    (2) Evaluările prevăzute la alin. 

(1) se efectuează de către angajator, 

cu participarea obligatorie a 

medicului de medicina muncii, iar 

their health and safety; 

    b) female employees mentioned in 

art. 2 letter. c) - e) are not compelled 

to do something harmful to health or 

their state of pregnancy or newborn 

child, as appropriate. 

    Article 5 

    (1) For all activities likely to pose 

a specific risk of exposure to agents, 

processes and working conditions, 

the list is provided in Appendix. 1, 

the employer shall evaluate annually 

and any changes to working 

conditions nature, degree and 

duration of exposure of female 

employees mentioned in art. 2 

letter. c) - e), to determine any risk to 

their health or safety of any impact 

on pregnancy or breastfeeding. 

    (2) assessment under par. (1) shall 

be made by the employer, with 

mandatory participation of the 

occupational physician and the 

results shall be recorded in written 

reports. 

    Article 6 

    (1) Employers are required, within 

5 working days from the date of the 

report, be given a copy of the union 

or employee representatives. 

    (2) Employers shall inform in 

writing the results of evaluation of 

female employees on the risks that 

may be subject to their jobs and the 

rights under this law. 

    Article 7 

    (1) Within 10 working days after 

the employer has been notified in 

writing by a wage that is in one of 

the situations referred to in art. 2 



rezultatele lor se consemnează în 

rapoarte scrise. 

    ART. 6 

    (1) Angajatorii sunt obligaţi ca, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data 

întocmirii raportului, să înmâneze o 

copie a acestuia sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor. 

    (2) Angajatorii vor informa în 

scris salariatele asupra rezultatelor 

evaluării privind riscurile la care pot 

fi supuse la locurile lor de muncă, 

precum şi asupra drepturilor care 

decurg din prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 

    ART. 7 

    (1) În termen de 10 zile lucrătoare 

de la data la care angajatorul a fost 

anunţat în scris de către o salariată că 

se află în una dintre situaţiile 

prevăzute la art. 2 lit. c) - e), acesta 

are obligaţia să înştiinţeze medicul 

de medicina muncii, precum şi 

inspectoratul teritorial de muncă pe a 

cărui rază îşi desfăşoară activitatea. 

    (2) De la data primirii înştiinţării 

medicul de medicina muncii şi 

inspectoratul teritorial de muncă vor 

verifica condiţiile de muncă ale 

salariatei la termenele şi în condiţiile 

stabilite prin normele de aplicare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    ART. 8 

    Angajatorul are obligaţia să 

păstreze confidenţialitatea asupra 

stării de graviditate a salariatei şi nu 

va anunţa alţi angajaţi decât cu 

acordul scris al acesteia şi doar în 

interesul bunei desfăşurări a 

procesului de muncă, când starea de 

letter. c) - e), he must notify the 

occupational physician and territorial 

labor inspectorate on whose 

jurisdiction they operate. 

    (2) On receipt of notification of 

the occupational physician and 

territorial labor inspectorate will 

inspect the working conditions of the 

employee to the terms and conditions 

set out rules for implementing this 

ordinance. 

    Article 8 

    The employer shall keep 

confidential the state of pregnancy of 

the employee and other employees 

will not only announce its written 

consent and only in the interest of 

efficient execution of the work 

process, the state of pregnancy is not 

visible. 

    Article 9 

    If one is employed in one of the 

situations stipulated in art. 2 letter. c) 

- e) and place in a work activity or 

security risk to health or the impact 

on pregnancy and lactation, the kind 

provided for in Art. 5. (1), the 

employer is obliged to amend the 

appropriate conditions and / or 

schedule of work or, if possible, to 

assign to another job without risk to 

health or safety, as recommended by 

the occupational physician or family 

doctor, keeping wages. 

    Article 10 

    (1) If the employer objectively 

justified reasons, can not fulfill the 

obligation under Art. 9, female 

employees mentioned in art. 2 

letter. c) - e) are entitled to maternity 



graviditate nu este vizibilă. 

    ART. 9 

    În cazul în care o salariată se află 

în una dintre situaţiile prevăzute la 

art. 2 lit. c) - e) şi desfăşoară la locul 

de muncă o activitate care prezintă 

riscuri pentru sănătatea sau 

securitatea sa ori cu repercusiuni 

asupra sarcinii şi alăptării, în sensul 

celor prevăzute la art. 5 alin. (1), 

angajatorul este obligat să îi modifice 

în mod corespunzător condiţiile 

şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu 

este posibil, să o repartizeze la alt loc 

de muncă fără riscuri pentru 

sănătatea sau securitatea sa, conform 

recomandării medicului de medicina 

muncii sau a medicului de familie, cu 

menţinerea veniturilor salariale. 

    ART. 10 

    (1) În cazul în care angajatorul, 

din motive justificate în mod 

obiectiv, nu poate să îndeplinească 

obligaţia prevăzută la art. 9, 

salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) - 

e) au dreptul la concediu de risc 

maternal, după cum urmează: 

    a) înainte de data solicitării 

concediului de maternitate, stabilit 

potrivit reglementărilor legale 

privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale, 

salariatele prevăzute la art. 2 lit. c); 

    b) după data revenirii din 

concediul postnatal obligatoriu, 

salariatele prevăzute la art. 2 lit. d) şi 

e), în cazul în care nu solicită 

concediul şi indemnizaţia pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului până 

la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în 

leave of risk, as follows: 

    a) before the request maternity 

leave, determined according to legal 

regulations on the public pension 

system and other social insurance 

rights, female employees mentioned 

in art. 2 letter. c); 

    b) after returning from maternity 

leave mandatory, female employees 

mentioned in art. 2 letter. d) and e), if 

not require leave and allowance for 

growth and child care until the age of 

2 years or, if a disabled child, up to 3 

years. 

    (2) Leave may be granted maternal 

risk, in whole or split, for a period 

not exceeding 120 days, the family 

doctor or specialist doctor who will 

issue a medical certificate to that 

effect, but can not be given 

simultaneously with other leave 

provided for by the public pension 

system and other social insurance 

rights. 

    (3) Issue a medical certificate will 

be made while the employee went to 

prenatal and postnatal consultations, 

according to Ministry of Health. 

    *** Article 11 Repealed 

    Article 12 

    (1) For female employees who are 

in a situation referred to in art. 2 

letter. c) and d) and operates only in 

orthostatic position or sitting 

position, employers are required to 

modify that work so as to be 

provided at regular intervals, rest 

breaks and facilities for the 

position sitting or, respectively, for 

motion. 



cazul copilului cu handicap, până la 

3 ani. 

    (2) Concediul de risc maternal se 

poate acorda, în întregime sau 

fracţionat, pe o perioadă ce nu poate 

depăşi 120 de zile, de către medicul 

de familie sau de medicul specialist, 

care va elibera un certificat medical 

în acest sens, dar nu poate fi acordat 

simultan cu alte concedii prevăzute 

de legislaţia privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale. 

    (3) Eliberarea certificatului 

medical se va face în condiţiile în 

care salariata s-a prezentat la 

consultaţiile prenatale şi postnatale, 

conform normelor Ministerului 

Sănătăţii. 

    ART. 11 *** Abrogat 

    ART. 12 

    (1) Pentru salariatele care se află 

în una dintre situaţiile prevăzute la 

art. 2 lit. c) şi d) şi îşi desfăşoară 

activitatea numai în poziţia 

ortostatică sau în poziţia aşezat, 

angajatorii au obligaţia de a le 

modifica locul de muncă respectiv, 

astfel încât să li se asigure, la 

intervale regulate de timp, pauze şi 

amenajări pentru repaus în poziţie 

şezândă sau, respectiv, pentru 

mişcare. 

    (2) Medicul de medicina muncii 

stabileşte intervalele de timp la care 

este necesară schimbarea poziţiei de 

lucru, perioadele de activitate, 

precum şi durata perioadelor pentru 

repaus în poziţie şezândă sau, 

respectiv, pentru mişcare. 

    (2) The occupational physician 

determine the intervals at which it is 

necessary to change position, periods 

of activity and rest periods for seated 

or, respectively, for motion. 

    (3) If the arrangement of working 

conditions and / or working hours is 

not technically and / or objectively 

possible or may be required for good 

reasons, the employer shall take the 

necessary steps to change the 

employee's work that. 

    Article 13 

    Based on the recommendation of 

the family doctor, pregnant employee 

can not perform the normal work for 

health reasons, his or her fetus is 

entitled to one-fourth reduction of 

normal working hours, while 

maintaining wages, paid in 

full employer's payroll, according to 

legal regulations on the public 

pension system and other social 

insurance rights. 

    Article 14 

    Female employees mentioned in 

art. 2 letter. c) and e) may be 

required by the employer to carry out 

activities for which the assessment 

has revealed a risk of exposure to 

agents or working conditions under 

the letter. A and B of the appendix.2. 

    Article 15 

    Employers are required for 

employees to pregnant prenatal 

advice exemption for up to a 

maximum of 16 hours per month, in 

accordance with Art. 2 letter. f) if the 

investigation can take place only 

during working hours without loss of 



    (3) Dacă amenajarea condiţiilor de 

muncă şi/sau a programului de lucru 

nu este din punct de vedere tehnic 

şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate 

fi cerută din motive bine întemeiate, 

angajatorul va lua măsurile necesare 

pentru a schimba locul de muncă al 

salariatei respective. 

    ART. 13 

    În baza recomandării medicului de 

familie, salariata gravidă care nu 

poate îndeplini durata normală de 

muncă din motive de sănătate, a sa 

sau a fătului său, are dreptul la 

reducerea cu o pătrime a duratei 

normale de muncă, cu menţinerea 

veniturilor salariale, suportate 

integral din fondul de salarii al 

angajatorului, potrivit 

reglementărilor legale privind 

sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale. 

    ART. 14 

    Salariatele prevăzute la art. 2 lit. c) 

şi e) nu pot fi obligate de către 

angajator să realizeze activităţi 

pentru care evaluarea a evidenţiat 

riscul de expunere la agenţi sau 

condiţii de muncă prevăzute la lit. A 

şi B din anexa nr. 2. 

    ART. 15 

    Angajatorii au obligaţia de a 

acorda salariatelor gravide dispensă 

pentru consultaţii prenatale în limita 

a maximum 16 ore pe lună, în 

condiţiile prevăzute la art. 2 lit. f), în 

cazul în care investigaţiile se pot 

efectua numai în timpul programului 

de lucru, fără diminuarea drepturilor 

salariale. 

pay. 

    Article 16 

    To protect their health and their 

child after birth, female employees 

are required to perform at least 42 

days maternity leave, in accordance 

with Art. 2 letter. g) and leave the 

confinement established by Law 

no. 19/2000 on public pension and 

other social insurance rights, as 

amended and supplemented. 

    Article 17 

    (1) Employers are required to 

provide nursing female employees 

during working hours, two nursing 

breaks of one hour each, to the age of 

one year of the child. In these breaks 

also includes round-trip travel time 

from where the child is. 

    (2) At the request of the mother, 

lactation breaks will be replaced with 

the normal reduction of work time to 

two hours daily. 

    (3) breaks and shorten working 

time normal, given to breastfeeding, 

are included in working time and 

wages diminish and are not fully 

supported the employer's payroll. 

    (4) If the employer provides 

special rooms in the nursing unit, 

they will perform hygienic 

conditions sanitary regulations in 

force. 

    Article 18 

    To ensure the safety and health of 

pregnant female employees and / or 

mothers, nursing or nursing, internal 

rules of the units must include 

measures for hygiene, health and 

safety thereof, in accordance with the 



    ART. 16 

    Pentru protecţia sănătăţii lor şi a 

copilului lor, după naştere, salariatele 

au obligaţia de a efectua minimum 

42 de zile de concediu postnatal, în 

condiţiile prevăzute la art. 2 lit. g) şi 

în cadrul concediului pentru lăuzie 

stabilit prin Legea nr. 19/2000 

privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

    ART. 17 

    (1) Angajatorii sunt obligaţi să 

acorde salariatelor care alăptează, 

în cursul programului de lucru, două 

pauze pentru alăptare de câte o oră 

fiecare, până la împlinirea vârstei de 

un an a copilului. În aceste pauze se 

include şi timpul necesar deplasării 

dus-întors de la locul în care se 

găseşte copilul. 

    (2) La cererea mamei, pauzele 

pentru alăptare vor fi înlocuite cu 

reducerea duratei normale a timpului 

său de muncă cu două ore zilnic. 

    (3) Pauzele şi reducerea duratei 

normale a timpului de muncă, 

acordate pentru alăptare, se includ în 

timpul de muncă şi nu diminuează 

veniturile salariale şi sunt suportate 

integral din fondul de salarii al 

angajatorului. 

    (4) În cazul în care angajatorul 

asigură în cadrul unităţii încăperi 

speciale pentru alăptat, acestea vor 

îndeplini condiţiile de igienă 

corespunzătoare normelor sanitare în 

vigoare. 

    ART. 18 

provisions of this ordinance andother 

normative acts. 

    Article 19 

    (1) female employees mentioned 

in art. 2 letter. c) - e) shall not be 

obliged to perform night work. 

    (2) If the health of female 

employees referred to in para. (1) is 

affected by night work, the employer 

is obliged, on request by the 

employee, to transfer to a day job, 

while maintaining gross monthly 

basic salary. 

    (3) The application is 

accompanied by a employee medical 

document stating its period in which 

health is affected by night work. 

    (4) If, objectively justified 

reasons, the transfer is not possible, 

employees will receive leave and 

maternal risk allowance, according to 

art. 10 and 11. 

    Article 20 

    (1) female employees mentioned 

in art. 2 letter. c) - e) can not perform 

work under unhealthy or arduous 

nature to bear. 

    (2) If an employee currently 

performing work or unbearable 

insalubrity comes under art. 2 

letter. c) - e), the employer shall, on 

written request of the employee, to 

transfer to another job, while 

maintaining gross monthly basic 

salary. 

    (3) Name and list labors with 

unbearable insalubrity or referred to 

in para. (1) are set out rules for 

implementing this ordinance. 

    (4) The provisions of art. 19 



    Pentru asigurarea securităţii şi 

sănătăţii în muncă a salariatelor 

gravide şi/sau mame, lăuze sau care 

alăptează, regulamentele interne ale 

unităţilor trebuie să conţină măsuri 

privind igiena, protecţia sănătăţii şi 

securitatea în muncă a acestora, în 

conformitate cu prevederile prezentei 

ordonanţe de urgenţă şi ale celorlalte 

acte normative în vigoare. 

    ART. 19 

    (1) Salariatele prevăzute la art. 2 

lit. c) - e) nu pot fi obligate să 

desfăşoare muncă de noapte. 

    (2) În cazul în care sănătatea 

salariatelor menţionate la alin. (1) 

este afectată de munca de noapte, 

angajatorul este obligat ca, pe baza 

solicitării scrise a salariatei, să o 

transfere la un loc de muncă de zi, cu 

menţinerea salariului de bază brut 

lunar. 

    (3) Solicitarea salariatei se 

însoţeşte de un document medical 

care menţionează perioada în care 

sănătatea acesteia este afectată de 

munca de noapte. 

    (4) În cazul în care, din motive 

justificate în mod obiectiv, transferul 

nu este posibil, salariata va beneficia 

de concediul şi indemnizaţia de risc 

maternal, conform art. 10 şi 11. 

    ART. 20 

    (1) Salariatele prevăzute la art. 2 

lit. c) - e) nu pot desfăşura muncă în 

condiţii cu caracter insalubru sau 

greu de suportat. 

    (2) În cazul în care o salariată 

care desfăşoară în mod curent 

muncă cu caracter insalubru sau 

para. (3) and (4) shall apply 

accordingly. 

    Article 21 

    (1) The employer should have 

termination of employment or 

service for: 

    a) The employee referred to in 

art. 2 letter. c) - e), for reasons 

directly related to his condition; 

    b) the employee is risk maternity 

leave; 

    c) the employee is on maternity 

leave; 

    d) the employee is on parental 

leave up to 2 years old or, if a 

disabled child, aged up to 3 years; 

    e) the employee is in leave to care 

for a sick child under the age of 7 

years or, if a disabled child under the 

age of 18. 

    (2) The prohibition in 

paragraph. (1). b) extends only once, 

with up to 6 months after returning 

employee in the unit. 

    (3) The provisions of 

paragraphs. (1) shall not apply to 

dismissal for reasons that occur as a 

result of reorganization or 

bankruptcy of the employer, under 

the law. 

    Article 22 

    (1) female employees mentioned 

in art. 21 paragraph. (1), whose 

employment relationships or service 

relationship ended for reasons it 

deems to be associated with their 

condition, have the right to appeal 

the decision of the employer to the 

competent court within 30 days from 

the date of its according to law. 



greu de suportat se încadrează în 

prevederile art. 2 lit. c) - e), 

angajatorul are obligaţia ca, pe baza 

solicitării scrise a salariatei, să o 

transfere la un alt loc de muncă, cu 

menţinerea salariului de bază brut 

lunar. 

    (3) Denumirea şi enumerarea 

muncilor cu caracter insalubru sau 

greu de suportat la care face referire 

alin. (1) sunt stabilite prin normele 

de aplicare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

    (4) Prevederile art. 19 alin. (3) şi 

(4) se aplică în mod corespunzător. 

    ART. 21 

    (1) Este interzis angajatorului să 

dispună încetarea raporturilor de 

muncă sau de serviciu în cazul: 

    a) salariatei prevăzute la art. 2 lit. 

c) - e), din motive care au legătură 

directă cu starea sa; 

    b) salariatei care se află în 

concediu de risc maternal; 

    c) salariatei care se află în 

concediu de maternitate; 

    d) salariatei care se află în 

concediu pentru creşterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani sau, în 

cazul copilului cu handicap, în 

vârstă de până la 3 ani; 

    e) salariatei care se află în 

concediu pentru îngrijirea copilului 

bolnav în vârstă de până la 7 ani 

sau, în cazul copilului cu handicap, 

în vârstă de până la 18 ani. 

    (2) Interdicţia prevăzută la alin. 

(1) lit. b) se extinde, o singură dată, 

cu până la 6 luni după revenirea 

salariatei în unitate. 

    (2) An action of the employee 

referred to in para. (1) is exempt 

from judicial tax and stamp. 

    Article 23 

    If an employment dispute any 

decision of the employer, the burden 

shifts to him, he was obliged to give 

evidence in his defense before the 

first day of appearance. 

    Article 24 

    (1) An employer who has ceased 

employment or service relationship 

with an employment referred to in 

art. 21 must, within 7 days from the 

date of this decision in writing by the 

employee, submit a copy of this 

document union or employee 

representatives of unity and 

territorial labor inspectorate or, 

where appropriate, the National 

Agency of Civil Servants. 

    (2) A copy of the decision is 

accompanied by copies of documents 

supporting the measure. 

    Article 25 

    (1) territorial labor inspectorate on 

whose jurisdiction the employer 

operates or, where appropriate, the 

National Agency of Civil Servants, 

within 7 days of receipt of the 

decision referred to in art. 23, is 

required to issue an advisory opinion 

found the situation properly. 

    (2) territorial labor inspectorate or, 

where appropriate, the National 

Agency of Civil Servants shall 

forward its opinion to the employer, 

employees and union representatives 

or employees in the unit. 

    Article 26 



    (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se 

aplică în cazul concedierii pentru 

motive ce intervin ca urmare a 

reorganizării judiciare sau a 

falimentului angajatorului, în 

condiţiile legii. 

    ART. 22 

    (1) Salariatele prevăzute la art. 21 

alin. (1), ale căror raporturi de muncă 

sau raporturi de serviciu au încetat 

din motive pe care le consideră ca 

fiind legate de starea lor, au dreptul 

să conteste decizia angajatorului la 

instanţa judecătorească competentă, 

în termen de 30 de zile de la data 

comunicării acesteia, conform legii. 

    (2) Acţiunea în justiţie a salariatei 

prevăzute la alin. (1) este scutită de 

taxa judiciară de timbru şi de timbru 

judiciar. 

    ART. 23 

    În cazul în care o salariată contestă 

o decizie a angajatorului, sarcina 

probei revine acestuia, el fiind 

obligat să depună dovezile în 

apărarea sa până la prima zi de 

înfăţişare. 

    ART. 24 

    (1) Angajatorul care a încetat 

raportul de muncă sau de serviciu cu 

o salariată prevăzută la art. 21 are 

obligaţia ca, în termen de 7 zile de la 

data comunicării acestei decizii în 

scris către salariată, să transmită o 

copie a acestui document sindicatului 

sau reprezentanţilor salariaţilor din 

unitate, precum şi inspectoratului 

teritorial de muncă ori, după caz, 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici. 

    (1) Employers are required to 

display in a visible place in each of 

the units they hold a copy of this 

ordinance, a period of 6 months from 

the date of its publication in the 

Official Gazette, Part I. 

    (2) union representatives and 

elected representatives of the 

employees with responsibilities for 

ensuring that equality between 

women and men, appointed under 

Law no. 202/2002 on equal 

opportunities between women and 

men are required to hold quarterly in 

units in which they operate, 

information on the provisions of this 

ordinance. 

    Article 27 

    (1) Violation of the following 

provisions constitute a contravention 

and is sanctioned as follows: 

    a) violation of the provisions of 

art. 4, 5, 6, art. 7 paragraph. (1), 

art. 8, art. 12 para. (1) and (2), 

Art. 17, 18 and art. 26 para. (1), with 

a fine from 25,000,000 lei to 

50,000,000 lei; 

    b) violation of the provisions of 

art. 9, 10, 11, art. 12 para. (3), 

Art. 13, 14, 15, 19, art. 20 para. (2) 

and (4), Art. 21 paragraph. (1) and 

(2), with fine from 50,000,000 lei to 

100,000,000 lei. 

    (2) The control and application of 

appropriate fines are by: 

    a) inspectors working in the labor 

inspectorates whose jurisdiction is 

situated or, where appropriate, 

address and employer, respectively, 

by authorized personnel of the 



    (2) Copia deciziei se însoţeşte de 

copiile documentelor justificative 

pentru măsura luată. 

    ART. 25 

    (1) Inspectoratul teritorial de 

muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară 

activitatea angajatorul sau, după caz, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, în termen de 7 zile de la data 

primirii deciziei prevăzute la art. 23, 

are obligaţia să emită aviz 

consultativ corespunzător situaţiei 

constatate. 

    (2) Inspectoratul teritorial de 

muncă sau, după caz, Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici va 

transmite avizul angajatorului, 

angajatei, precum şi sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor din 

unitate. 

    ART. 26 

    (1) Angajatorii au obligaţia să 

afişeze la loc vizibil, în fiecare dintre 

unităţile pe care le deţin, câte o copie 

a prezentei ordonanţe de urgenţă, o 

perioadă de 6 luni de la data 

publicării sale în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

    (2) Reprezentanţii sindicali sau 

reprezentanţii aleşi ai salariaţilor 

având atribuţii privind asigurarea 

respectării egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi, desemnaţi în baza 

Legii nr. 202/2002 privind egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi, au 

obligaţia de a organiza semestrial, în 

unităţile în care funcţionează, 

informări privind prevederile 

prezentei ordonanţe de urgenţă. 

    ART. 27 

National Agency of Civil Servants, 

for contraventions of the provisions 

referred to in art. 6, art. 7 

paragraph. (1), art. 8, 9, art. 12 

para. (3), Art. 13, art. 17 para. (1), 

art.18, art. 19 para. (1) and (4), 

Art. 20 para. (2) and (4), Art. 21 

paragraph. (1) and (2) and art. 26 

para. (1); 

    b) authorized personnel of the 

county retirement homes and other 

social security rights, for 

contraventions of the provisions 

referred to in art. 11; 

    c) authorized personnel of the 

county public health departments and 

Bucharest, according to sanitary 

legislation in force, for 

contraventions of the provisions 

referred to in art. 4, 5, 10, art. 12 

para. (1) and (2), Art. 14, 15, art. 17 

para. (2) and art. 19 para. (2). 

    Article 28 

    Offenses referred to in art. 27 are 

applicable provisions of Government 

Ordinance no. 2 / 2001 on the legal 

regime of contraventions, approved 

with amendments by Law 

no. 180/2002, as amended. 

    Article 29 

    Annexes. 1 and 2 are part of this 

law. 

    Article 30 

    This Emergency Ordinance shall 

take effect from the date of 

submission to Parliament and shall 

apply from 1 February 2004. 

    Article 31 

    Within 30 days after publication of 

the law approving this ordinance, the 



    (1) Încălcarea următoarelor 

dispoziţii constituie contravenţie şi 

se sancţionează astfel: 

    a) încălcarea dispoziţiilor 

prevăzute la art. 4, 5, 6, art. 7 alin. 

(1), art. 8, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 

17, 18 şi art. 26 alin. (1), cu amendă 

de la 25.000.000 lei la 50.000.000 

lei; 

    b) încălcarea dispoziţiilor 

prevăzute la art. 9, 10, 11, art. 12 

alin. (3), art. 13, 14, 15, 19, art. 20 

alin. (2) şi (4), art. 21 alin. (1) şi (2), 

cu amendă de la 50.000.000 lei la 

100.000.000 lei. 

    (2) Constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea amenzilor contravenţionale 

corespunzătoare se fac de către: 

    a) inspectorii de muncă din cadrul 

inspectoratelor teritoriale de muncă 

pe a căror rază teritorială se află 

sediul sau, după caz, domiciliul 

angajatorului şi, respectiv, de către 

personalul împuternicit al Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

pentru contravenţiile la dispoziţiile 

prevăzute la art. 6, art. 7 alin. (1), art. 

8, 9, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 17 

alin. (1), art. 18, art. 19 alin. (1) şi 

(4), art. 20 alin. (2) şi (4), art. 21 alin. 

(1) şi (2) şi art. 26 alin. (1); 

    b) personalul împuternicit din 

casele judeţene de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale, pentru 

contravenţiile la dispoziţiile 

prevăzute la art. 11; 

    c) personalul împuternicit din 

cadrul direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

conform legislaţiei sanitare în 

Ministry of Labour, Social Solidarity 

and Family and Ministry of Health 

will develop rules for implementing 

this ordinance, approved by 

Government decision. 

 

    ANNEX 1 

 

                                  LIST 

clean agents, processes and working 

conditions which may pose a specific 

risk exposure referred to in art. 5 

 

    A. Agents 

    1. Physical agents, considered as 

causative agents for damage the fetus 

and / or detachment of the placenta, 

in particular: 

    a) shocks, vibration or sudden 

movements; 

    b) handling of heavy loads 

involving risk especially in the spine 

back injury; 

    c) noise; 

    d) ionizing radiation; 

    e) non-ionizing radiation; 

    f) Both extreme heat, cold or hot; 

    g) movements and positions of 

employment, travel (either inside or 

outside the unit), mental fatigue, 

physical and other physical burdens 

connected with the work of female 

employees mentioned in art. 2 

letter. c) - e). 

    2. Biological agents 

    Biological agents of risk groups 2, 

3 and 4, defined as required by law, 

insofar as it is known that these 

agents or therapeutic measures 

required of them endanger the health 



vigoare, pentru contravenţiile la 

dispoziţiile prevăzute la art. 4, 5, 10, 

art. 12 alin. (1) şi (2), art. 14, 15, art. 

17 alin. (2) şi art. 19 alin. (2). 

    ART. 28 

    Contravenţiilor prevăzute la art. 27 

le sunt aplicabile prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificările 

ulterioare. 

    ART. 29 

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte 

integrantă din prezenta ordonanţă de 

urgenţă. 

    ART. 30 

    Prezenta ordonanţă de urgenţă 

intră în vigoare la data depunerii la 

Parlament şi se aplică începând cu 

data de 1 februarie 2004. 

    ART. 31 

    În termen de 30 de zile de la 

publicarea legii de aprobare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei şi Ministerul 

Sănătăţii vor elabora normele de 

aplicare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, care se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului. 

 

    ANEXA 1 

 

                                  LISTA 

minimală a agenţilor, procedeelor şi 

condiţiilor de muncă susceptibile să 

prezinte un risc specific de expunere, 

la care se face referire în art. 5 

of the pregnant woman and child that 

will be born and the extent not 

included in Annex. 2. 

    3. Chemical 

    The following chemical agents in 

so far as known to endanger the 

health of pregnant women and 

children that are to be born and to the 

extent not included in Annex. 2: 

    a) carcinogens and / or mutagens, 

since they are not mentioned in the 

lists of limit values for occupational 

exposure to chemicals and dust from 

the general rules of labor protection 

and to the extent not included in 

Annex. 2; 

    b) chemical agents listed in the list 

of limit values for occupational 

exposure to chemical agents in the 

general rules of labor protection; 

    c) mercury and its derivatives; 

    d) antimitotic drugs; 

    e) carbon monoxide; 

    f) chemical agents dangerous 

percutaneous absorption. 

 

    B. Procedures 

    Industrial processes that can lead 

to cancer, provided the general rules 

of labor protection. 

 

    C. Working conditions 

    Underground mining activities. 

 

    ANNEX 2 

 

                                 LIST 

clean agents, processes and working 

conditions referred to in art. 14 

 



 

    A. Agenţi 

    1. Agenţi fizici, consideraţi ca 

agenţi cauzali pentru leziuni ale 

foetusului şi/sau dezlipirea de 

placentă, în special: 

    a) şocuri, vibraţii sau mişcări 

bruşte; 

    b) manipularea manuală de mase 

grele, implicând riscuri în special la 

nivelul coloanei vertebrale 

dorsolombare; 

    c) zgomot; 

    d) radiaţii ionizante; 

    e) radiaţii neionizante; 

    f) ambianţe termice extreme, reci 

sau calde; 

    g) mişcări şi poziţii de muncă, 

deplasări (fie în interiorul, fie în 

exteriorul unităţii), oboseală mentală, 

fizică, alte eforturi fizice legate de 

activitatea salariatelor prevăzute la 

art. 2 lit. c) - e). 

    2. Agenţi biologici 

    Agenţii biologici din grupele de 

risc 2, 3 şi 4, definite astfel conform 

legislaţiei în vigoare, în măsura în 

care se cunoaşte că aceşti agenţi sau 

măsurile terapeutice cerute de 

existenţa lor pun în pericol sănătatea 

femeii gravide şi a copilului ce 

urmează a se naşte şi în măsura în 

care nu figurează în anexa nr. 2. 

    3. Agenţi chimici 

    Următorii agenţi chimici, în 

măsura în care se ştie că pun în 

pericol sănătatea femeii gravide şi a 

copilului ce urmează a se naşte şi în 

măsura în care nu figurează în anexa 

nr. 2: 

    A pregnant female employees 

mentioned in art. 2 letter. c) 

    1. Agents 

    a) Physical agents: 

    - Work in hyperbaric atmosphere, 

eg pressurized enclosures and diving 

in underwater 

    b) Biological agents: 

    - Toxoplasma; 

    - Rubella virus, 

unless it is proved that the pregnant 

employee is sufficiently protected 

against such agents by immunization. 

    c) chemical agents: 

    - Lead and its derivatives, to the 

extent that can be absorbed by the 

body. 

    2. Working conditions 

    Underground mining activities 

 

    B. lactating female employees 

referred to in art. 2 letter. e) 

    1. Agents 

    Chemical agents - lead and its 

derivatives, to the extent that can be 

absorbed by the body. 

    2. Working conditions 

    Underground mining activities. 

 

                              -------- 



    a) agenţii cancerigeni şi/sau 

mutageni, în măsura în care nu sunt 

menţionaţi în listele de valori limită 

de expunere profesională la agenţi 

chimici şi pulberi din normele 

generale de protecţie a muncii şi în 

măsura în care nu figurează în anexa 

nr. 2; 

    b) agenţii chimici prevăzuţi în lista 

de valori limită de expunere 

profesională la agenţi chimici din 

normele generale de protecţie a 

muncii; 

    c) mercurul şi derivaţii săi; 

    d) medicamentele antimitotice; 

    e) monoxidul de carbon; 

    f) agenţii chimici periculoşi cu 

cale de absorbţie cutanată. 

 

    B. Procedee 

    Procedeele industriale ce pot duce 

la apariţia cancerului, prevăzute în 

normele generale de protecţie a 

muncii. 

 

    C. Condiţii de muncă 

    Activităţi subterane miniere. 

 

    ANEXA 2 

 

                                 LISTA 

minimală a agenţilor, procedeelor şi 

condiţiilor de muncă, la care se face 

referire în art. 14 

 

    A. Salariatele gravide prevăzute la 

art. 2 lit. c) 

    1. Agenţi 

    a) Agenţi fizici: 

    - activitatea în atmosferă 



hiperbarică, de exemplu în incinte 

presurizate şi la scufundări 

subacvatice 

    b) Agenţi biologici: 

    - toxoplasma; 

    - virusul rubeolei, 

exceptând cazurile în care se 

dovedeşte că salariata gravidă este 

suficient protejată faţă de aceşti 

agenţi prin imunizare. 

    c) Agenţi chimici: 

    - plumbul şi derivaţii acestuia, în 

măsura în care pot fi absorbiţi de 

organismul uman. 

    2. Condiţii de muncă 

    Activităţi subterane miniere 

 

    B. Salariatele care alăptează, 

prevăzute la art. 2 lit. e) 

    1. Agenţi 

    Agenţi chimici - plumbul şi 

derivaţii săi, în măsura în care pot fi 

absorbiţi de organismul uman. 

    2. Condiţii de muncă 

    Activităţi subterane miniere. 

 

                              -------- 

------- 


