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NOTA DE FUNDAMENTARE  

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE    

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de 

reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) lit. c) din Hotărârea Guvernului 

nr.1274/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 

privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în 

condiţii deosebite, angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în 

condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ,,planul de prevenire şi protecţie revizuit, 

care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, 

cuprinzând măsuri tehnice, eşalonate şi distribuite uniform pe perioada 1 ianuarie – 1 

decembrie 2013, astfel încât, la data de 31 decembrie 2013, locurile de muncă să se 

încadreze în condiţii normale”. 

După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1274/2011, inspectorii de 

muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă au efectuat controale la unităţile 

care au locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. 

          În urma analizei şi controalelor efectuate la nivelul Inspecţiei Muncii, s-a 

constatat că în prezent, societăţile sunt în curs de realizare a programelor de 

normalizare a condiţiilor de muncă, însă datorită termenului scurt rămas până la data de 

31.12.2013 se poate estima că, în contextul economic actual, măsurile propuse în 

planul de prevenire şi protecţie nu se pot realiza integral.  

Menţionăm că realizarea măsurilor propuse presupune, în majoritatea cazurilor, 

achiziţionarea de echipamente de muncă conforme cu cerinţele esenţiale de securitate 

şi sănătate în muncă sau schimbarea proceselor de producţie, care necesită investiţii ce 

nu au putut fi acoperite integral în această perioadă de criză economică profundă. 
 

2. Schimbări preconizate 

         Prevederile prezentului proiect de hotărâre de Guvern are în vedere prelungirea 

termenului de 31 decembrie 2013 până la care, conform HG  nr.1274/2012 pentru 

modificarea și completarea HG nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a 

avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite,  angajatorii aveau 

termen pentru normalizarea condiţiilor de muncă pe acele posturi în care salariaţii îşi 

desfăşurau activitatea în condiţii deosebite. 

Astfel, posibilitatea păstrării locurilor de muncă în condiţii deosebite se aplică 

până la data de 31 decembrie 2014, numai acelor angajatori care deţin, la data de 31 

decembrie 2013, avizul de reînnoire şi care nu au putut realiza până la această dată 

măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă. 
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        Precizăm că perioada cuprinsă între 31 decembrie 2013 și data reînnoirii avizului 

de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în 

condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa 

dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea 

declarată de către aceştia.  

       Pentru o mai bună monitorizare, prezentul proiect de act normativ are în vedere 

eșalonarea trimestrială a măsurilor în cadrul planului de prevenire și protecție.  

       Totodată se are în vederea și includerea, în cadrul planului de prevenire și 

protecție, a măsurilor ce cuprind recomandările medicului de medicina muncii privind 

organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, utilizarea în condiții 

de securitate a substanțelor folosite în procesul muncii precum și repartizarea sarcinilor 

de muncă, concordant cu particularitățile expunerii la factorii de risc .  
 

3. Alte informaţii 

La data de 01.08.2013 situația locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite 

este următoarea: 

- număr unități ce dețin aviz de încadrare în condiții deosebite – 145 

- număr locuri de muncă ce au lucrători încadrați în condiții deosebite – 1213 

- număr lucrători încadrați în condiții deosebite – 32993 (în scădere față de anul 

2012) 
 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 
 

    Posibile suspendări ale activităţii unor locuri de muncă din cadrul unor unităţi, ceea 

ce ar putea duce  la disponibilizări, în condiţiile unui climat economic nefavorabil atât 

pe plan intern, cât şi pe plan european şi mondial.  
 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

     Având în vedere contextul actual al crizei economice, există posibilitatea ca unele 

unităţi să nu poată, până la 31 decembrie 2013, să-și normalizeze condițiile de muncă 

și nici să aibă forţa economică să îşi schimbe profilul prin începerea unei noi activităţi. 
 

3. Impact social  

Nepromovarea acestui proiect de hotărâre ar genera următoarele efecte:  

- oprirea activităţii ar determina pierderea locurilor de muncă şi, pe cale de consecință, 

creșterea șomajului;  

- sunt afectate nemijlocit, prin amplificarea presiunii asupra acestora, bugetul 

asigurărilor de şomaj din cauza creșterii numărului șomerilor. 

  

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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5. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

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) 
 

- milioane lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 
Următorii cinci ani 

2013-2018 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 
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7 8 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

       

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a)buget de stat, din 

acesta: 

b)bugete locale: 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat:  

        

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 

Nu 

este 

cazul 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

       

 

7. Alte informații  

 



 

4 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
  

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate  

     Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu consultarea instituțiilor cu 

responsabilităţi în domeniu, respectiv Ministerul Sănătății, Casa Națională de Pensii 

Publice și Inspecția Muncii. 
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi 

a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului 

de act normativ 

     Ministerul Sănătății este autoritatea competentă pentru asigurarea sănătăţii publice; 

Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia care administrează sistemul public de 

pensii din România; Inspecţia Muncii controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor 

legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 
 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act 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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

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 va fi avizat de către Consiliul Economic şi Social şi de către Consiliul 

Legislativ 
 

6. Alte informaţii 
 

 

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 
 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu  aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  
 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 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 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

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. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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Faţă de cele prezentate mai sus, supunem aprobării dumneavoastră prezentul 

proiect de Hotărâre pentru modificarea HG nr.246/2007 privind metodologia de 

reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice 

Ministrul Sănătăţii 

 

 

Mariana CÂMPEANU Eugen NICOLAESCU 

  

  

Ministrul Delegat pentru Dialog Social 

 

Doina Adriana PANĂ 

 

AVIZAT 

 

Comisia Națională pentru Controlul 

Activităților Nucleare 

Ministerul Afacerilor Externe 

  

Constantin POPESCU Titus CORLĂȚEAN 

  

  

Viceprim-ministru,  

 Ministrul Finanțelor Publice   

 

Ministrul Delegat pentru Buget 

Daniel CHIȚOIU Liviu VOINEA 

  

Ministrul Justiției 

  

Robert-Marius CAZANCIUC 

 
 

 

 

 


