NOTĂ DE FUNDAMENTARE
De modificare a Legii 263/2010
Scurt istoric:
În anul 1990 încadrarea pe grupe de muncă a salariaților din
economia natională, s-a făcut în conformitate cu Decretul Lege
Nr.68/1990 și Ordinul comun nr.50/1990 când s-a ținut seama de
condițiile de muncă în care își desfășoară activitatea salariații și
anume:
-

nivelul noxelor existent la locurile de muncă

-

condițiile nefavorabile de microclimat

-

suprasolicitarea fizică și nervoasă
Conform Ordinului nr. 50/1990:

beneficiază de încadrarea în grupele I și II de muncă,
potrivit celor menționate, fară limitarea numărului, personalul
care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiștri,
tehnicieni, personal de întreținere și reparații, controlori tehnici
de calitate, precum și, alte categori de personal care lucrează
efectiv la locurile de muncă și activitățile prevăzute în anexele
nr: 1 și 2.
încadrarea în grupele I si Il de muncă se face proporțional
cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste
grupe, cu condiția ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în
aceste locuri cel putin 50%, iar pentru grupa Il, cel puțin 70% din
programul de lucru.
Activitatea de extracție și transport a cărbunelui și cea din
termocentralele pe cărbune sunt nominalizate în Ordinul 50/1990
în Anexa nr. 1 la pozițiile 22, 28, precum și în Anexa nr. 2 la
pozițiile 54, 55, 97÷100, 107÷110, 112, 113.

Activitatea a fost încadrată în grupele l și Il de muncă datorită
cumulului de factori de risc existenți la locurile de muncă,
respectiv:
-

existența noxelor

-

microclimat nefavorabil

-

suprasolicitare fizică și nervoasă

O dată cu apariția Legii nr. 19/2000 (Legea sistemului public
de pensii) Ordinul 50/1990 a fost abrogat, noua lege grupând
condițiile de munca în :
-

condiții speciale,

-

condiții deosebite,

-

condiții normale.

În conformitate cu Legea 19/2000, actualele unităţi componente
ale S.C.E.OLTENIA S.A. au solicitat și a obținut avizele de
încadrare în condiții speciale/deosebite a locurilor de muncă
existente în carierele de cărbune și termocentrale, ca urmare a
existenței noxelor, zgomot și praf, conform HG 261/2001.
Prin eliminarea factorilor de risc microclimat nefavorabil și
suprasolicitare fizică și nervoasă și totodată a redefinirii locului
de muncă în condiții deosebite se elimină posibilitatea de
încadrare a lucrătorilor care își desfășurau activitatea procentual
pe aceste locuri de muncă.
Locurile de muncă ce urmau să fie încadrate în condiții
deosebite erau definite astfel: acele locuri care în mod

permanent sau în anumite perioade, pot afecta esențial
capacitatea de muncă a asiguraților datorită gradului mare de
expunere la risc.

Deci, conform Legii 19/2000 la stabilirea condiților de muncă
erau luați în considerare toți factorii de risc generați de
elementele sistemului de muncă și nu doar cei generati de
existența noxelor.
Odată cu elaborarea metodologiei de încadrare în condiții
deosebite a locurilor de muncă prin HG 261/2001 s-a eliminat
posibilitatea evaluării locurilor de muncă în funcție de
microclimatul nefavorabil și de suprasolicitare fizică și nervoasă,
singurul criteriu de evaluare fiind existența noxelor.
În anul 2010 Legea 19/1990 a fost abrogată de prevederile
Legii 263 2010 fiind redefinite locurile de muncă în condiții
speciale/deosebite .
Conditii specifice locurilor de munca in carierele de extracție a
lignitului energetic și în termocentralele pe cărbune
Condițiile naturale și specifice în care se desfășoară procesul
de producție în carierele de lignit și termocentralele din cadrul
CE Oltenia sunt recunoscute prin acordul părților, respectiv
administrație-sindicate în Contractul Colectiv de Munca.
În activitatea ce se desfășoară în cadrul CEO sarcina de
muncă și mediul de muncă se condiționează reciproc în cadrul
procesului de producție, fiind generatoare de factori de risc ce
nu pot fi eliminați prin măsuri tehnice și organizatorice.
Enumerăm aici efortul fizic și solicitarea nervoasă
corespunzătoare sarcinii de muncă și condițiile de microclimat
(lucrul la temperature extreme, umiditatea, vântul, precipitațile),
zgomotul, praful și vibrațiile ca elemente ale mediului de muncă.
Efortul fizic mare și foarte mare în condițiile manipulării unor
mase mari și incomode, în condiții de muncă vicioase, cu mișcări
bruște și repetitive este cuantificat în sens negativ pentru
personalul muncitor în numărul forte mare de zile de incapacitate
temporară de muncă, conform certificatelor medicale cu
diagnosticul afecțiuni dorso-lombare.

Componentele microclimatului specific mediului de muncă
(temperatura, umiditatea, temperatura suprafețelor ) se
normează în raport cu metabolismul organismului, determinat de
efortul fizic în activitate, specific fiecărei meserii.
Limitele termice maxime, prevăzute de reglementările în
vigoare nu pot fi respectate în carierele de lignit, sau în
termocentrale, deoarece activitatea se desfășoară sub cerul
liber (iarna -15, -25 grade Celsius, vara +30, +40 grade Celsius, la
sol temperatura ajungând până la +70 grade Celsius, sau în spații
închise, neventilate, variații mari ale temperaturii de circa 15 - 20
grade Celsius pe perioade scurte) deci executantul este supus
unor riscuri ce nu pot fi eliminate. Efectul este de asemenea
cuantificat în starea de morbiditate exprimată în zile de
incapacitate temporară de muncă.
Încordarea nervoasă, generată de exploatarea în condiții de
siguranță a echipamentelor de muncă precum și deciziile ce
trebuiesc luate în scurt timp de executanți, constituie un alt
factor de risc generator de accidente de muncă.
Zgomotul, pulberile totale și gravimetrice precum și vibrațiile
constituie actualmente baza legală la evaluarea locurilor de
muncă în condiții deosebite conform Legii 263/2010 și a
HG1014/2015.
În urma verificării anuale a noxelor s-a constatat că
eliminarea acestora este greu de realizat deoarece
echipamentele de muncă din dotarea carierelor și
termocentralelor au fost certificate și omologate de producători
în 1965-1990 cand nivelul admis de noxe avea valori mai mari,
acesta scăzând ulterior în valoare.
Noxa zgomot
Limitele admise prevăzute de legislație au evoluat astfel:
NGPM-1996

90 dB

NGPM-2002
HG 493/2006
(vârf).

87 dB
87 dB aceasta scăzând la 80 dB în funcție de p

Impactul asupra stării de sănătate a lucrătorilor
Evaluarea stării de sănătate a salariaților ce și-au desfășurat
activitatea în condiții speciale/deosebite s-a realizat în
conformitate cu metodologiile aprobate prin ordinele succesive
ale Ministerului Săntății și Hotărâri de Guvern, respectiv Ordinul
15/1982, Ordinul 761/2001, Ordimul 933/2002 și prin HG 355/2007.
Evaluarea a constat în examinările medicale efectuate cu
ocazia controalelor medicale la angajare și periodic, efectuate
de cabinetele medicale de intreprindere și medici specialiști din
policlinici.
Impactul factorilor de risc prevăzuți de Ordinul 50/1990, Legea
19/2000, Legea 263/2010, HG 261/2001, HG 246/2007 și HO
1014/2015 care se regăsesc la locurile de muncă din carierele de
lignit și termocentralele pe cărbune este evidențiat de rapoartele
privind starea de sănătate a salariațitor din cadrul CE Oltenia și
indicatorii statistici privind morbiditatea.
Analizând dosarele medicale individuale ale lucrătorilor se
observă ca un număr mare de salariați suferă de boli
profesionale, boli legate de profesie și boli în relație cu munca,
corelați bineînțeles într-o oarecare măsură și cu predispunerea
organismului salariatului la astfel de afecțiuni.
Principalele riscuri și afectiunile pe care le generează acestea
salariaților ce își desfășoară activitatea în cadrul CEO sunt:
Ø bolile profesionale având ca diagnostic hipoacuziile, enfizemul
pulmonar spondilodiscartroza, discopatia lombară, bronșita
cronică sunt generate de urmatoarele noxe
-

praf de carbine

-

pulberi minerale
zgomot
efort fizic mare

-

variații de umiditate și temperatură

-

poziții vicioase sau suprasolicitare osteoarticulară

Ø Boli legate de profesie având ca diagnostic dosopatia
lombară, lombosciatice, fibroza pulmonară, spondilodiscartroza,
hernie de disc, pneumoconioze au ca agenți cauzatori
urmâtoarele noxe:
-

efort fizic mare

-

variații de umiditate și temperatură

-

praf de cărbune

-

pulberi minerale

-

microclimat nefavorabil

-

poziții vicioase

-

vibratii

Ø Boli în relație cu munca, având ca diagnostic hipertensiune
arterială, diabetul zaharat, boala ulceroasă, cardiopatia
ischemică, BPOC, insuficientă renală și tulburările psihice au
drept factor favorizanți urmatoarele noxe:
-

zgomotul

-

stresul

-

schimbul de noapte

-

variațiile de umiditate

-

vibrațiile

-

efort fizic mare

Conform HG 355/2007, fișa 123, până în anul 2011 lucrul la
înălțime a persoanelor cu vârstă de peste 55 de ani era
considerată contraindicație medicală, iar personalul care
împlinea această vârstă nu mai putea lucra în carierele de
cărbune și termocentrale.
Odată cu ieșirea la pensie majoritatea suferă de afecțiuni
cronice, boli profesionale, boli legate de profesie și boli în relație
cu munca.
Totodată productivitatea realizată de salariați scade odată cu
depășirea vârstei de 50 ani iar atributele fișei postului nu și le
mai poate realiza în mod corespunzător, activitatea în carierele
de lignit și termocentralele pe cărbune fiind una care se
desfășoară în condiții grele, vătămătoare și periculoase.
Concluzii:

I.
Având în vedere condițiile de muncă specifice
carierelor de extracție a cărbunelui și termocentralelor pe
cărbune, care sunt generate de mediul de muncă în
intercondiționare cu sarcina de muncă respectiv, efortul fizic,
solicitarea nervoasă, temperaturile extreme, variațiile de
umiditate, vântul, precipitațiile, zgomotul și praful, elemente
asupra cărora greu se poate interveni și care au un impact major
asupra stării de sănătate a salariațiilor, considerăm că este
necesară asimilarea la Condiții Speciale de Muncă a întregii
perioade de activitate a lucrătorilor, indiferent de condițiile de
muncă în care au fost încadrați la vremea respectivă! Eliminând
astfel discriminările create de legislația anterioară, când
salariați care efectuau aceeași activitate erau încadrați în
Condiții de muncă diferite.

II.
Propunem completarea Legii 263/2010, prin OUG, cu
următorul text:Articolul I.
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20
decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
(1) La Art.17, după alineatul (3), se adaugă un nou alineat, (4), cu
următorul enunț:
(4) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001
asimilate, prin Legea 74/2022, la condiții speciale de muncă, se
acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă de 6 luni
pentru fiecare an lucrat în acele condiții, care constituie stagii
de cotizare în condiții normale.

(2) La Art. 30, după alineatul (4^4), se introduce un nou alineat,
(4^5), cu următoarul enunț:
(4^5)
a) Constituie stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă
și perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2001 și data intrării în
vigoare a Legii 197/2021, în care salariații au desfășurat
activități dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. i), indiferent de
condițiile de muncă în care au fost încadrați aceștia.
b) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării
în vigoare a Legii 197/2021 nu se datorează diferența dintre cota
de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru
condiții speciale de muncă și cea declarată de către acesta.

(3) La Art.100 se introduce o nouă literă, c), cu următorul enunț:

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în
locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației
anterioare datei de 1 aprilie 2001 și care au fost asimilate
stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, potrivit Legii
74/2022;

Articolul II
(1) De prevederile art.17 alin.(4), art.30 alin.(4^5) şi art.100,
litera c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, și
persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada
anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se acordă
începând cu luna următoare celei în care a fost depusă
solicitarea.
(3) În situația în care, după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2),
rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit anterior
intrării în vigoare a prezentei legi sau aflat în plată, se păstrează
cuantumul mai avantajos.

