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Urmarea a solicitării dumneavoastră formulată în temeiul Legii nr.544/2001, privind liberul acces 
la informații de interes public, dorim să vă comunicăm: 

Conform prevederilor art.30 alin. (1) lit.j) – l) din Legea 263/2010, introduse prin Legea 
nr.351/2022, începând cu data de 01.01.2023 (data intrării în vigoare a Legii nr. 351/2022), 
locurile de muncă în condițiii speciale, în întelesul legii susamintită, sunt și cele din: 
”j) sectorul construcții mașini, pentru personalul care își desfășoară activitatea în următoarele 
activități specifice: turnarea pieselor și lingourilor de oțel, în turnătoriile de oțel; turnarea 
pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase și pieselor cu modele ușor fuzibile în turnătoriile 
de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase și turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe 
ciocane de peste 2 tone forță în secțiile de forjă; turnarea cuzineților din aliaje neferoase pe 
suport de oțel în turnătoriile de cuzineți; activitatea desfășurată de către ingineri, subingineri 
și tehnicieni, pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în secțiile de producție 
respective; 
k) activitățile de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție ale minelor de 
minereuri, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor 
specifice extracției minereurilor, care a ocupat următoarele funcții: adjunct șef carieră, adjunct 
șef depozit, adjunct șef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician 
subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, 
excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formație de lucru, inginer șef investiții, inginer 
șef producție, instalator, laborant, lăcătuș, lăcătuș mecanic, lăcătuș mecanic subteran, 
macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic mașini utilaje, mecanic subteran, miner 
subteran, miner suprafață, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator 
preparare, operator preparare subteran, prelucrător așchiere, revizor tehnic, șef carieră, șef 
laborator control tehnic de calitate, șef depozit, șef secție, șef uzină, strungar, subinginer, 
subinginer conducător formație de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician; 
l) activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfășurată de către persoanele 
încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman.” 
 
Având în vedere acest text de lege, angajatorul este cel care trebuie să realizeze încadrarea în 
condiții speciale a respectivelor locuri de muncă. 
 
Totodată, conform dispozițiilor legii, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care 
salariații au desfășurat activități dintre cele prevăzute la art.30 alin. (1) lit.j) – l) din Legea 
nr.263/2010, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă, 
este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă, potrivit alin.(45)  al art.30 
din lege, introdus prin Legea nr.351/2022. 
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Potrivit dispozițiilor alin.4 al art.123 din HG nr.257/2011, dovedirea condiţiilor speciale de 
muncă se face cu carnetul de muncă, completat potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976, şi 
cu adeverinţe eliberate, potrivit legii, de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, 
după caz, de instituţia care a preluat arhivele acestuia. Modelul adeverinţei este prevăzut în 
anexa nr. 12 din HG nr.257/2011 (Normele de aplicare a dispozițiilor Legii 263/2010). 

Fiind avute în vedere dispozițiile legii, recunoașterea acestor stagii de cotizare în condiții 
speciale de muncă (potrivit art.30 alin. (1) lit. j) – l) și alin.45 din Legea263/2010) se face cu 
adeverință eliberată potrivit legii de angajatorul la care a lucrat persoana respectivă sau, 
după caz, de instituția care a preluat arhiva acestuia. 

În plus, prin Art.II din Legea nr.351/2022, a fost reglementată recalcularea drepturilor de pensie, 
prin acordarea beneficiului prevăzut la art.30 alin. (45), respective art.56 alin.(1) și în cazul 
persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise anterior intrării în vigoare a Legii 
nr.351/2022, drepturile de pensie recalculate acordându-se începând cu luna următoare celei în 
care a fost depusă solicitarea. 

Subliniem faptul că, asimilarea drept stagiu de cotizare în condiții speciale de muncă a perioadei 
anterioare datei de 01.04.2001, în cazul activităților reglementate de art.30 alin.(1) lit.j) – l) din 
Legea 263/2010, modificată și completată prin Legea nr.351/2022, operează doar în situația 
activităților care au corespondent în grupa I de muncă (așa cum au fost  reglementate de 
legislația anterioară și pentru care, în arhiva agajatorului sau deținătorului legal al arhivei 
acestuia, există documente cu valoare practică emise până la data de 01.04.2001) si eliberării 
de către fostul angajator/deținătorul legal al arhivei acestuia a adeverinței ce recunoaște 
asimilarea stagiilor de cotizare în condiții speciale de muncă. 

Precizăm că scopul Legii nr.351/2022 nu îl reprezintă valorificarea fostei grupe I de muncă, ci 
extinderea locurilor de muncă în condiții speciale (art.30 din Legea nr.263/2010) și asimilarea în 
condiții speciale a unor locuri de muncă din fosta grupă I, pentru perioada anterioară datei de 
01.04.2001, iar această asimilare nu poate fi realizată decât de angajatori/deținătorii de arhive. 

Din verificare se constată că până la aceeastă dată sunt înregistrate 12 cereri de recalculare a 
drepturilor de pensie în sensul aplicării dispozițiilor Legii 351/2022, din care 2 cereri sunt 
înregistrate în a doua jumătate a lunii decembrie 2022. 

Precizăm că nici una din cererile înregistrate, nu este însoțită de adeverința privind 
recunoașterea stagiilor în condiții speciale de muncă, solicitanții cererilor depuse în cursul lunii 
ianuarie 2023 fiind informați verbal despre condițiile impuse de lege privind condițiile de 
recalculare (completare cu adeverință). 

Cu deosebită considerație, 
 
Biroul Comunicare, Relații Publice și Informatică   
 
 


