
ORDIN nr. 100 din 9 aprilie 1990 

 

privind completarea Ordinului nr. 50/1990 pentru precizarea 

locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu 

condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în 

vederea pensionãrii 

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

MINISTERUL MUNCII ŞI OCROTIRILOR SOCIALE  

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MUNCII  

PUBLICAT ÎN: COLECŢIA LUMINA LEX  

 

    În baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale 

de stat şi asistenţã socialã şi în conformitate cu prevederile art. 

2 din Decretul-lege nr. 68/1990 pentru înlãturarea unor inechitãţi 

în salarizarea personalului, Ministerul Muncii şi Ocrotirilor 

Sociale, Ministerul Sãnãtãţii şi Comisia Naţionalã pentru Protecţia 

Muncii, completeazã Ordinul nr. 50/1990 cu locurile de muncã, 

activitãţile şi categoriile profesionale prevãzute în anexã. 

    Completãrile de la poziţiile 76, 77, 78, 79, 80 şi 81 la anexa 

nr. 1, precum şi cele de la poziţiile 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137 şi 138 de la anexa nr. 2 se aplicã retroactiv, pentru perioada 

lucratã dupã data de 18.03.1969 pînã în prezent şi în continuare, în 

condiţiile prevãzute în Ordinul nr. 50/1990. 

 

 

    ANEXĂ 

 

 

                              LISTA 

           locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor 

         profesionale cu care se completeazã anexele nr. 1 şi 2 

            la Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi 

        Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sãnãtãţii şi Comisiei 

                 Naţionale pentru Protecţia Muncii 

 

 

                         Grupa I de muncã (anexa nr. 1) 

 

    76. Fabricarea şi ambalarea clorului lichid şi a clorurii de 

var, precum şi prepararea leşiei de clorat de calciu. 

    77. Fabricarea cloropricrinei. 

    78. Fabricarea acidului clorhidric. 

    79. Plumbiştii din fabricile de celofibrã (vîscozã). 

    Alcalizarea şi fabricarea celofibrei, mãtãsii, reţelelor cord şi 

celofanului. Preparatorii de filiere. 

    80. Fabricarea electroliticã a sodei caustice. 

    81. Granularea carburii de siciliu, a electrocorindonului şi 

finisarea pietrelor de polizor. 

 

                        Grupa II de muncã (anexa nr. 2) 

 

    131. Fabricarea şi utilizarea alcoolului metilic. Fabricarea 



cetonelor şi a anhidrinei acetice. 

    132. Fabricarea clorurii de alil. 

    133. Fabricarea oleumului. 

    134. Presarea corpurilor abrazive. 

    135. Exploatarea, întreţinerea şi efectuarea de reparaţii a 

reţelelor de termoficare subteranã. Instalatorii şi montatorii de 

cabluri şi echipamente (reţele) subterane, din canale şi camere 

subterane. 

    136. Alimentarea cuptoarelor de var cu amestec de calcar şi 

cocs. 

    137. Spãlarea manualã a celulozei. 

    138. Recuperarea bicromatului. 

 

                                -------  


