
 

 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 
Secțiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 
 

H O T Ă R Â R E 

pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit 
prevederilor art.30 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
Începând cu 1 ianuarie 2011 sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care cuprinde dispoziții potrivit 
cărora condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii pot fi 
normale, deosebite și speciale. 
În sensul Legii nr.263/2010, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din: 
    a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul 
normal de muncă în luna respectivă; 
    b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de 
expunere la radiaţii; 
    c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele 
normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi; 
    d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1; 
    e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3; 
    f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4. 
Actul normativ menţionat prevede, la art.30 alin.(2), obligativitatea reevaluării, din 5 în 5 ani, a locurilor de 
muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e). 
Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 
Până în prezent a fost efectuată o primă reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, potrivit Hotărârii 
Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale 
prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
În contextul economic actual, precum şi datorită evoluţiei tehnice, există posibilitatea modificării numărului de 
unităţi care au primit avizul de încadrare în condiţii speciale fie datorită încetării activităţii sau desfiinţării unor 
locuri de muncă fie ca prin tehnologiile noi să îşi îmbunătăţească semnificativ nivelul de securitate şi sănătate 
în muncă. 

2. Schimbări preconizate 
Prezentul proiect de act normativ are în vedere stabilirea criteriilor, a metodologiei şi procedurii ce urmează a 
fi avute în vedere în procesul de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit 
prevederilor art.30 alin.(2) din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
În vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, se înfiinţează Comisia pentru reevaluarea 

 
 



locurilor de muncă în condiţii speciale, formată din reprezentanți ai următoarelor instituții: 
a) Ministerul Muncii și Justiției Sociale 
b) Ministerul Sănătăţii 
c) Inspecţia Munci  
d) Casa Națională de Pensii Publice 
e) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz. 

Comisia stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de 
muncă a locurilor de muncă pentru care s-a obținut anterior o hotărâre de menținere a avizului de încadrare în 
condiții speciale în temeiul art.30 alin.(2) din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare și a  
Hotărârii Guvernului nr.1284/2011, cu modificările și completările ulterioare. 
 
În cazul în care un angajator nu inițiază procedura de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiții 
speciale, existente în unitatea sa, acestea nu vor putea primi o hotărâre de menţinere a avizului de încadrare, 
motiv pentru care după data limită de inițiere a procedurii de reîncadrare aceste locuri vor fi considerate ca 
fiind locuri de muncă în condiții normale, în înțelesul Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
3.Alte informaţii 
Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ  

 
1. Impactul macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3.Impactul social 

În urma analizării solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, în baza 
metodologiei stabilite se poate hotărî asupra menţinerii sau respingerii avizului de încadrare a locurilor de 
muncă în condiţii speciale.                         
Acest aspect poate conduce la reducerea numărului de locuri de muncă/ unităţi care sunt încadrate, în prezent, 
în condiţii speciale și, pe cale de consecință, la reducerea numărului de lucrători din aceste locuri de 
muncă/unități care vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare și de celelalte drepturi acordate de Legea 
nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare. 
Toate costurile aferente procesului de reevaluare a încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale sunt 
suportate de angajatorul care solicită reevaluarea.  
4.Impactul asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5.Alte informaţii 
Nu este cazul.  

Secţiunea a 4 – a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,  

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
 



         mii lei
Indicatori Anul curent Următorii 4 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii)impozit pe venit 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(i)contribuţii de asigurări  

   
 
 
 

   

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal  

   

(ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

  

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

 
 
 
 

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificării 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
 

 

7. Alte informaţii Nu are impact asupra bugetului de stat.  
 

Secţiunea a 5 – a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

 
 



proiectului de act normativ  
Nu este cazul. 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 
După finalizarea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, ar putea fi necesară 
adoptarea unui proiect de lege/ordonanță/ordonanță de urgență pentru modificarea anexei nr.3 la Legea 
nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care unii dintre operatorii economici ar 
primi hotărâre de respingere a avizului lor de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, ca urmare a 
reevaluări. 
11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 
    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 
achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 
Nu este cazul. 
    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante. 
Nu este cazul. 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi europene 
Nu este cazul. 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
Nu este cazul. 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
6. Alte informaţii 
Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ a fost elaborat în cadrul Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu consultarea 
Ministerului Sănătății, Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Inspecţiei Muncii, Casei 
Naționale de Pensii Publice, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM 
”Alexandru Darabont”, a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție 
Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani, precum și a Institutului Național de Sănătate Publică. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ 
Ministerul Muncii și Justiției Sociale este autoritatea competentă, atât în domeniul pensiilor și asigurărilor 
sociale (cu excepția celor de sănătate), cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. 
Ministerul Sănătăţii este autoritatea competentă pentru asigurarea sănătăţii publice. 
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este autoritatea națională competentă în domeniul 
nuclear și exercită atribuții de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare. 
Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia care administrează sistemul public de pensii din România.  
Inspecţia Muncii controlează aplicarea legislației din domeniul securității și sănătății în muncă.  
Institutul Naţional de Sănătate Publică are în subordine institute/centre regionale pe care le coordonează și care 
vor asigura partea de expertizare medicală. 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM ”Alexandru Darabont” are 

 
 



atribuţii de a desfășura activități de cercetare și expertizare a locurilor de muncă pentru încadrarea în condiții 
speciale. 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX 
Petroșani are, pe de o parte, atribuţii de a desfășura activități de cercetare și expertizare a locurilor de muncă 
din minerit și pe de altă parte, ale altor locuri de muncă în care sunt prezente atmosfere explozive sau potențial 
explozive. 
 Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul normativ 
are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 
Nu  este cazul. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu  este cazul. 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ  
6. Alte informaţii 
Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 
 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 
actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
3. Alte informaţii 
Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente.  
Nu este cazul. 
2.Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
 

 

 
 



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea 
procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor art.30 
alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările 
ulterioare, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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