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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMARE I CON TIENTIZARE
suri privind igiena, protec ia s ii i securitatea în munc  a salariatelor gravide

i/sau mame, l uze sau care al pteaz , în conformitate cu prevederile O.U.G.96/2003
republicat , a H.G. nr. 537/2004 i a H.G. nr. 1091/2006

Obliga ii ce revin lucr toarelor pentru a beneficia de protec ie pe timpul maternit ii

Salariata gravid  efectueaz  consulta ii prenatale la medicul de familie i, dup  caz, la medicul
specialist, în vederea atest rii st rii sale fiziologice de graviditate.
Salariata în tiin eaz  angajatorul, depunând, în copie, Anexa pentru supravegherea medical  a
gravidei i lauzei, completat  corespunz tor de medic, la compartimentul resurse umane din
cadrul unit ii, înso it  de o cerere scris  care s  con in  informa ii referitoare la starea proprie
de maternitate, i, dup  caz, solicitarea de a i se aplica m surile de protec ie prev zute de
aceasta.
Documentul medical eliberat de medicul de familie sau, dup  caz, de medicul specialist care
atest  faptul c  o salariat  este gravid , a n scut recent, sau al pteaz , trebuie depus la
angajator în maximum 5 zile lucr toare de la data eliber rii.
Concediul de risc maternal se solicit  de c tre salariata gravid , care a n scut recent sau care
al pteaz , ca urmare a primirii Inform rii privind protec ia maternit ii la locul de munc , la
recomandarea medicului de medicina muncii.

Obliga ii ce revin angajatorului

Angajatorul împreun  cu medicul de medicina muncii efectueaz  evaluarea privind riscurile la
care este supus  salariata la locul ei de munc , apoi întocmesc i semneaz  Raportul de evaluare.
In baza Raportului de evaluare, angajatorul în tiin eaz  salariata despre rezultatele evalu rii
privind riscurile la care poate fi supus  la locul ei de munc i despre m surile suplimentare de
protec ie pe care trebuie s  le respecte atât angajatorul, cât i salariata prin Informarea privind
protec ia maternit ii la locul de munc .
Dac  salariata desf oar  la locul de munc  o activitate care prezint  riscuri pentru s tatea sau
securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii i al pt rii, angajatorul este obligat s  îi modifice
în mod corespunz tor condi iile i/sau orarul de munc  ori, dac  nu este posibil, s  o repartizeze
la alt loc de munc  f  riscuri pentru s tatea sau securitatea sa, conform recomand rii
medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu men inerea veniturilor salariale.
Dac  amenajarea condi iilor de munca i/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere
tehnic i/sau obiectiv posibil  sau nu poate fi cerut  din motive bine întemeiate, angajatorul va
lua m surile necesare pentru a schimba locul de munc  al salariatei respective.
În baza recomandarii medicului de familie, salariata gravid  care nu poate îndeplini durata
normal  de munca din motive de s tate, a sa sau a f tului s u, are dreptul la reducerea cu o

trime a duratei normale de munc , cu men inerea veniturilor salariale, suportate integral din
fondul de salarii al angajatorului, potrivit reglement rilor legale privind sistemul public de pensii
i alte drepturi de asigur ri sociale.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA NEAM

Angajatorii au obliga ia de a acorda salariatelor gravide dispens  pentru consulta ii prenatale în
limita a maximum 16 ore pe lun , în cazul în care investiga iile se pot efectua numai în timpul
programului de lucru, f  diminuarea drepturilor salariale.
Angajatorii sunt obliga i s  acorde salariatelor care al pteaz , în cursul programului de lucru,
dou  pauze pentru al ptare de câte o ora fiecare, pân  la împlinirea vârstei de un an a copilului.
În aceste pauze se include i timpul necesar deplas rii dus-întors de la locul în care se g se te
copilul.
Pauzele pentru al ptare sau reducerea duratei normale a timpului de munc  prin comasarea
acestor pauze, se includ în timpul de munc , nu afecteaz  drepturile salariale i nu diminueaz
stagiul de cotizare necesar pentru acordarea presta iilor din sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigur ri sociale.
În cazul în care o salariat  gravid , care a n scut recent, sau care al pteaz  desf oar  în mod
curent munc  cu caracter insalubru sau greu de suportat:

    a) colectarea, transportul i depozitarea dejec iilor menajere, umane, animaliere;
    b) igienizarea grupurilor sanitare;
    c) s patul an urilor;
    d) înc rcatul sau desc rcatul cu lopata al diverselor produse;
    e) ridicarea unor greut i mai mari de 10 kg;

f) munca în condi ii de expunere la temperaturi extreme - , angajatorul are obliga ia ca, pe baza
solicit rii scrise a salariatei, s  o transfere la un alt loc de munc , cu men inerea salariului de
baz  brut lunar.

Reguli care trebuie respectate

Salariatele care sunt gravide, au n scut recent, sau al pteaz , nu pot fi obligate s  desf oare
munc  de noapte. În cazul în care s tatea salariatelor men ionate este afectat  de munca de
noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicit rii scrise a salariatei, s  o transfere la un loc
de munc  de zi, cu men inerea salariului de baz  brut lunar. Solicitarea salariatei se înso te de
un document medical care men ioneaz  perioada în care s tatea acesteia este afectat  de
munca de noapte. În cazul în care, din motive justificate în mod obiectiv, transferul nu este
posibil, salariata va beneficia de concediul i indemniza ia de risc maternal.
Femeile gravide i mamele care al pteaz  trebuie s  aib  posibilitatea de a se odihni în pozi ia
culcat în condi ii corespunz toare.
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