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Legislaţie utilă asistenţilor medicali în domeniul medicinii muncii şi 

prevenirii îmbolnăvirilor profesionale 

 

 

În România nu există legislaţie care să reglementeze siguranţa şi sănătatea în muncă a 

asistenţilor medicali în mod special, acestora aplicându-li-se legislația generală în domeniu. 

Activitatea de medicina muncii este obligatorie. Legea Securității şi Sănătății în Muncă nr. 

319/2006 şi Hotărârea nr. 355/2007, privind supravegherea sănătății lucrătorilor stipulează 

cerințele minime pentru supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate şi 

sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenți nocivi 

chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristicile locului de muncă, precum şi a 

suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. 

Supravegherea sănătătii lucrătorilor 

Supravegherea sănătătii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură 

prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum 

şi mentinerea sănătătii şi a capacitătii de muncă a lucrătorilor. 

Supravegherea sănătătii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialisti de medicina 

muncii. 

Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătății lucrătorilor. 

Evaluarea riscului asupra sănătății se actualizează dacă s-au produs schimbări semnificative din 

cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătății o impun. 

             Obligaţii generale ale angajatorilor 

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cat si din sectorul 

privat, sunt obligați să respecte reglementarile în vigoare privind supravegherea sănătății 

lucrătorilor şi să să evalueze riscurile în mod periodic. 
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Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele 

legate de muncă. 

În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de 

responsabilităţile sale în acest domeniu. 

Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere 

principiului responsabilităţii angajatorului. 

În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru 

a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; 

b) prevenirea riscurilor professionale; 

c) informarea şi instruirea lucrătorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute  ţinând seama de 

modificarea condiţiilor şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente. 

Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute  pe baza următoarelor 

principii generale de prevenire: 

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursă; 

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea 

echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei 

muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin 

periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, 

condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă; 

h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie 

individuală; 

i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor. 

Ținând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are 

obligaţia: 
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a) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea 

echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea 

locurilor de muncă; 

b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi 

metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului 

securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor 

întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice; 

c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, 

atunci când îi încredinţează sarcini; 

d) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu 

lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă; 

e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis 

numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate. 

Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nicio 

situaţie obligaţii financiare pentru lucrători. 

Servicii de prevenire şi protecţie 

Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea  evenimentelor 

 - Orice eveniment  va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă 

sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia. 

-Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează: 

a) inspectoratelor teritoriale de muncă, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f); 

b) asigurătorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, evenimentele urmate de incapacitate 

temporară de muncă, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora; 

c) organelor de urmărire penală, după caz. 

Orice medic, inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul, 

conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată 

de profesiune, depistată cu prilejul prestaţiilor medicale. 

 – În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi 

persone aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poliţie rutieră competente vor 
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trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), în 

termen de 5 zile de la data solicitării, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului. 

 – (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: 

a) de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă; 

b) de către inspectoratele teritoriale de muncă, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate 

evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor 

care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum 

şi în situaţiile cu personae date dispărute; 

c) de către Inspecţia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente 

deosebite, precum avariile sau exploziile; 

d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul 

suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune. 

Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. 

În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituţia medico-

legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 7 zile 

de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legală. 

Accidentele  de muncă sunt considerate: 

a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate, cu permisiunea 

angajatorului; 

b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în 

cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara graniţelor ţării, în timpul şi din cauza 

îndeplinirii acestor sarcini; 

c) accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural sportive organizate, în timpul şi din cauza 

îndeplinirii acestor activităţi; 

d) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă 

pentru salvarea de vieţi omeneşti; 

e) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă 

pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat; 

f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul 

persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de muncă 

organizat de aceştia, în timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a 

accidentatului; 
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g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul 

lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers; 

h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei 

fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de 

muncă; 

i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei 

fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă 

persoană juridică sau fizică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de 

deplasare; 

j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de 

lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, 

echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator, dacă 

se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere 

sau unitate şi invers; 

k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de 

angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri; 

l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, delegaţi 

pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi traseul prevăzute în 

documentul de deplasare; 

m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări, în 

baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de persoane juridice 

române cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu; 

n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare a 

pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică; 

o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, 

inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de 

muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu; 

p) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc 

presupunerea decesului acesteia; 

q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei 

agresiuni. 
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(2) În situaţiile menţionate la alin. (1) lit. g), h), i) şi l), deplasarea trebuie să se facă fără abateri 

nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevăzute de 

reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare. 

 – Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor 

accidentate, în: 

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice; 

b) accidente care produc invaliditate; 

c) accidente mortale; 

d) accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi 

cauză. 

–  Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. 

Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul 

teritorial de muncă, precum şi la asigurător, potrivit legii. 

  Bolile profesionale 

     Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor 

de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti. 

Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării lor, 

precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii 

autorităţilor de sănătate publică teritoriale, în colaborare cu inspectorii din inspectoratele 

teritoriale de muncă. 

Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare. 

Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate 

publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi 

informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, la Centrul 

de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit 

conform legii. 

Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală 

profesională, cât şi ca accident de muncă 

Grupuri sensibile la riscuri 

   - Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care 

alăptează, tinerii, precum şi persoanele cu dizabilităţi, trebuie protejate împotriva pericolelor care 

le afectează în mod specific. 
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 - Angajatorii au obligaţia să amenajeze locurile de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor 

sensibile la riscuri specifice. 

  Servicii medicale profilactice 

Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătătii lucrătorilor sunt:  

-examenul medical la angajarea în muncă, 

- examenul medical de adaptare, 

-controlul medical periodic, 

- examenul medical la reluarea activitătii, 

-promovarea sănătăii la locul de muncă. 

Serviciile medicale profilactice se efectuează potrivit prevederilor legale, precum si ale 

actelor normative specifice. 

În cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale profilactice se vor 

adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale. 

Testarea psihologică a aptitudinilor în muncă se face potrivit legii. 

Examenul medical al lucrătorilor la angajare 

  Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va 

completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, şi fisa de identificare a factorilor de 

risc professional 

Examenul medical la angajarea în muncă se efectuează pentru: 

a) lucrătorii care urmează a fi angajati cu contract individual de muncă pe perioadă determinată 

sau nedeterminată; 

b) lucrătorii care îsi schimbă locul de muncă sau sunt detasati în alte locuri de muncă ori alte 

activităti; 

c) lucrătorii care îsi schimbă meseria sau profesia. 

               Examenul medical de adaptare 

Examenul medical de adaptare  în muncă se efectuează la indicatia medicului specialist de 

medicina muncii în prima lună de la angajare si are următoarele scopuri: 

a) completează examenul medical la angajarea în muncă, în condiŃiile concrete noilor locuri de 

muncă (organizarea fiziologică a muncii, a mediului de muncă, relatiile om-masină, relatiile 

psihosociale în cadrul colectivului de muncă); 

b) ajută organismul celor angajati să se adapteze noilor conditii; 
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c) determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă si recomandă 

măsuri de înlăturare a acestora. 

 

*** 

 

Legislaţie privind medicina muncii: 

 Legea privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii 

418/2004:  

o http://www.medicina-muncii.eu/Legea_418_2004.pdf  

 H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucratorilor, modificată şi 

completată de H.G. 1169/2011: 

o  http://www.medicinamunciisv.ro/1169-2011.pdf 

 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006:  

o http://www.preventive.ro/legislatie-

pdf/Legea_nr_319_din_2006_privind_securitatea_si_sănătatea_in_munca.p

df 

 Norma metodologică de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă:  

o http://www.protectiamuncii.ro/ro/legislation/norma_metodologica_din_11_

10_2006_de_aplicare_a_legii_ssm_319_din_2006.shtml 

 Normele Generale de Protectie a Muncii, aprobate prin Ordinul comun al 

ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al ministerului Sănătății si Familiei 

nr.508/933/2002, publicat in M.O. nr.880/2002: 

o http://www.sigurantamuncii.ro/pages/legis/Ordin_508-2002.pdf 

 Ordonanţa de Urgenţă privind protecţia maternităţii la locul de muncă 96/H.G. 

246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de 

muncă în condiţii deosebite:  

o http://www.medicinamunciisv.ro/96-2003.pdf 

 Hotararea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sanctionarea 

contravenţiilor: 

o http://www.sant.ro/informatii-utile/prevenire-si-control-boli-

transmisibile/vaccinarea/legislatie-in-vigoare-1/HG%20857_2011.pdf 

http://www.medicina-muncii.eu/Legea_418_2004.pdf
http://www.protectiamuncii.ro/ro/legislation/norma_metodologica_din_11_10_2006_de_aplicare_a_legii_ssm_319_din_2006.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/ro/legislation/norma_metodologica_din_11_10_2006_de_aplicare_a_legii_ssm_319_din_2006.shtml
http://www.sant.ro/informatii-utile/prevenire-si-control-boli-transmisibile/vaccinarea/legislatie-in-vigoare-1/HG%20857_2011.pdf
http://www.sant.ro/informatii-utile/prevenire-si-control-boli-transmisibile/vaccinarea/legislatie-in-vigoare-1/HG%20857_2011.pdf
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 Ordinul nr. 888/2006 privind revizuirea reglementărilor referitoare la examinările 

radiologice de masă: 

o http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr36-ordin-nr.-258-din-2006.pdf 

 Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspândirii maladiei SIDA în 

România si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA: 

o http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L58

4-2002.pdf 

 Legea nr.53/2003- CODUL MUNCII, publicată în MO nr. 72/2003: 

o http://www.avocat-dreptul-

muncii.eu/codul_muncii_republicat_actualizat_2013.php 

 

*** 

 

Există o serie de directive europene care pot fi utile asistenţilor medicali atât pentru 

informarea privind mijloacele de prevenire a accidentelor  şi îmbolnăvirilor profesionale, cât  şi în 

rezolvarea eventualelor conflicte de muncă cu angajatorii. 

 

 Directiva 2010/32/EU privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în 

sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale: 

o https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-

related-provisions/osh-directives/council-directive-2010-32-eu-prevention-from-

sharp-injuries-in-the-hospital-and-healthcare-sector 

 

 Principalele directive europene referitoare la prevenirea afecţiunilor musculo-scheletice:  

o Directiva 89/391 asigură un cadru general de identificare şi de prevenire a riscurilor. 

o Directiva 90/269 tratează identificarea şi prevenirea riscurilor legate de manevrarea 

manuală a maselor. 

o Directiva 90/270 se referă la identificarea şi prevenirea riscurilor rezultate din lucrul 

cu echipament cu ecran de vizualizare, cuprinzând recomandările minimale legate 

de echipament, mediu de lucru şi interfaţa cu calculatorul. 

http://www.cncan.ro/assets/NSR/nsr36-ordin-nr.-258-din-2006.pdf
http://osha.europa.eu/legislation/directives/a/1/2/05
http://osha.europa.eu/legislation/directives/a/1/2/04
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o Directiva 89/654 se referă la standardele minimale pentru locurile de muncă, 

incluzând poziţia în timpul muncii, iluminatul, microclimatul şi configuraţia postului 

de muncă. 

o Directiva 89/655 se referă la compatibilitatea echipamentului de lucru. 

o Directiva 89/656 se referă la compatibilitatea echipamentul individual de protecţie. 

o Directiva 98/37 se referă la maşini (înlocuind Directiva 89/392). 

o Directiva 93/104 priveşte organizarea timpului de lucru. 

 

 Alte publicații, studii de caz şi instrumente de evaluare a riscurilor pentru prevenţie şi 

protecţie în sectorul medical, furnizate de către Agenția Europeană pentru Securitate şi 

Sănătate în Muncă puteți găsi accesând următoarea pagină: 

o http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/sănătatea 

 

(Documentele pe care sunteți invitați să le descărcați de pe această pagină au şi versiuni 

în limba română.) 

 

*** 

 

Instituţii româneşti şi internaţionale care se ocupă de sănătatea şi securitatea în muncă şi a 

căror websituri le recomandăm pentru documentare:  

 

o Ministerul Sănătăţii Publice 

o Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 

o Asociaţia Patronală a Medicilor de Medicina Muncii din România  

o L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du 

travail et des maladies professionnelles 

o UVMT - Université Virtuelle de Médecine du Travail 

o Tools for the Occupational Health Professional  

o The World Health Organization Health and Work Performance Questionnaire (HPQ) 

o Healthy Computing - The Premier Source For Computer and Office Ergonomics  

o Medical research in ergonomics  

o EOHS Term 

http://osha.europa.eu/legislation/directives/a/1/2/01
http://osha.europa.eu/legislation/directives/a/1/2/02
http://osha.europa.eu/legislation/directives/a/1/2/03
http://osha.europa.eu/legislation/directives/b/1/2
http://osha.europa.eu/legislation/directives/a/3/1
http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/sanatatea
http://www.ms.ro/
http://www.protectiamuncii.ro/
http://www.asociatiemedicinamuncii.ro/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.uvmt.org/
http://www.acoem.org/ToolsOccHealthPro.aspx
http://www.hcp.med.harvard.edu/hpq/index.php
http://www.healthycomputing.com/health/discomfort/index.html
http://www.humanics-es.com/recc-medical.htm
http://www.eohsterm.org/sections/terminology/glossary.php?sort=EN&sortdir=up
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o International Labour Organization  

 

 

Surse bibliografice: 

http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/sănătatea 

http://sănătatebuna.wordpress.com/medicina-muncii/ 

http://www.medicinamunciisv.ro/legislatie.php 

http://www.preventive.ro 

https://osha.europa.eu/en/publications/ 

 

 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--en/index.htm
http://sanatatebuna.wordpress.com/medicina-muncii/
http://www.medicinamunciisv.ro/legislatie.php
http://www.preventive.ro/

