Protecția maternității la locurile de muncă












Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de
graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al
acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când
starea de graviditate nu este vizibilă.
În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate
îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului
său, are dreptul la reducerea cu o pătrime a duratei normale de muncă, cu
menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al
angajatorului, potrivit reglementărilor legale.
Angajatorii sunt obligati sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul
programului de lucru, doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare, pana
la implinirea varstei de un an a copilului. In aceste pauze se include si timpul
necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.
La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea
duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.
Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca, acordate pentru
alaptare, se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale si
sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.
In cazul in care angajatorul asigura in cadrul unitatii incaperi speciale pentru
alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiena corespunzatoare normelor
sanitare in vigoare
salariata gravidă, salariata care a născut recent și salariata care alăptează nu
pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte
Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de
serviciu în cazul:
o salariatei gravide, salariatei care a născut recent și salariatei care
alăptează, din motive care au legătură directă cu starea sa;
o salariatei care se află în concediu de risc maternal;
o salariatei care se află în concediu de maternitate;
o salariatei care se află în concediu pentru creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi, în vârstă de până
la 3 ani;
o salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilităţi cu afecţiuni
intercurente, pană la împlinirea vârstei de 18 ani.
Interdicția încetării raporturilor de muncă nu se aplică în cazul concedierii
pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a dizolvării sau
falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

