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ADNOTARE 

Păscăluță Felicia, „Formele controlului respectării legislației în domeniul securității și 

sănătății în muncă”, teză de doctor în drept, Chișinău, 2015 

Structura tezei. Lucrarea are următoarea structură: introducere, ca iniţiere în studiu, trei 

capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 225 numiri, 7 anexe, 143 pagini text 

de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 13 publicații. 

Cuvinte-cheie: control de stat, control obștesc, supraveghere, sănătate și securitate în 

muncă, accident de muncă, organe de supraveghere și control, sector cu risc sporit.  

Domeniul de studiu: dreptul muncii, dreptul administrativ.  

Scopul și obiectivele lucrării. Teza de doctorat are ca scop analiza complexă a concep-

telor de „securitate şi sănătate în muncă” şi „protecţie a muncii”, precum şi a mecanismului legal 

de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea desluşirii principalelor forme de exer-

citare a controlului asupra respectării legislaţiei din domeniul enunţat. De asemenea, s-a propus, 

ca obiectiv, completarea literaturii juridice de specialitate cu un studiu monografic asupra proble-

maticii menţionate mai sus, precum şi înaintarea unor propuneri de perfecţionare a legislaţiei 

naţionale în domeniu, făcînd-o compatibilă cu cea internaţională.  

Noutatea și originalitatea științifică, constă în formularea concluziilor de ordin teoretic 

şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda în vederea cizelării legislaţiei în domeniu. În 

acelaşi timp, teza de doctorat constituie o investigaţie monografică în ale cărei pagini, pentru 

prima dată în doctrina naţională, a fost efectuată o cercetare complexă a celor două instituţii juri-

dice interdependente: prima fiind securitatea şi sănătatea muncii, iar cea de a doua – supraveghe-

rea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii. 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elucidarea complexă a mecanismului legal de 

organizare şi asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă şi, totodată, a conceptului de suprave-

ghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii, fapt care a condus la clarificarea pentru 

teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului muncii a formelor de exercitare a controlului 

asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea înfăptuirii 

eficiente a acestuia în cadrul raporturilor juridice de muncă. 

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată de importanţa 

social-juridică a instituţiei securităţii muncii pentru domeniul politicilor social-economice ale 

statului. În teză, au fost abordate cele mai relevante opinii şi concepţii expuse în doctrină. 

Implementarea rezultatelor științifice. Studiul dat prezintă o sursă de reper pentru acti-

vitatea didactică în instituțiile de învățămînt, perfecționarea cadrului legislativ, dezvoltarea con-

ceptelor ştiinţifice din domeniul securității și sănătății în muncă. 
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АННОТАЦИЯ  

Феличия Пэскэлуцэ «Формы контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья 

и безопасности труда». Диссертация на соискание ученой степени доктора права, Кишинэу, 

2015.  

 Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов и реко-

мендаций, библиография из 225 наименований, 7 приложений, 143 страниц основного текста. 

Результаты исследования были изложены в 13 научных публикациях. 

Ключевые слова: государственный контроль, общественный контроль, надзор, охрана 

здоровья и безопасности, несчастный случай на производстве, органы надзора и контроля, сектор 

повышенного риска. 

Область исследования: трудовое право, административное право. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертации состоит в комплексном исследовании 

правовых понятий «охрана здоровья и безопасности труда» и «охрана труда», а также правового 

механизма по обеспечению охраны здоровья и безопасности труда, с целью разграничения основ-

ных форм по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в данной области. Было 

также предложено в качестве задачи обогащение юридической литературы монографическим 

исследованием по вышеуказанной проблематике, а также представление законодательных предло-

жений для улучшения национального законодательства с тем, чтобы привести его в соответствие с 

международными стандартами. 

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в формулировании вы-

водов теоретического и практического характера, а также в выдвижении некоторых предложений 

de lege ferenda с целью совершенствования законодательства в данной области. В то же время дан-

ная диссертация является монографическим исследованием, в рамках которого впервые был осу-

ществлен всесторонний и комплексный анализ двух взаимозависимых правовых институтов: 1) 

охрана здоровья и безопасности труда; 2) надзор и контроль за соблюдением законодательства. 

Решенная научная проблема состоит в комплексном разъяснении правового механизма 

по организации и обеспечению охраны здоровья и безопасности труда, а также правового понятия 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, что привело к прояснению, для 

теоретиков и практиков в области трудового права, форм по осуществлению контроля за соблюде-

нием законодательства в сфере охраны здоровья и безопасности труда, с целью более эффектив-

ного осуществления данного контроля в области трудовых правоотношений. 

Теоретическое значение и прикладная ценность работы определяется социально-право-

вой значимостью правового института охраны здоровья и безопасности труда для сферы социаль-

но-экономических политик государства. В диссертации были отражены наиболее актуальные мне-

ния и концепции, изложенные в правовой доктрине. 

Применение полученных результатов. Данная диссертация может служить отправной 

точкой исследований специалистов в области трудового права и в других областях. 
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ANNOTATION 

Pascaluta Felicia, “Forms of control on labor law enforcement», thesis of Doctor of 

Law, Chisinau, 2015. 

 

Structure of the thesis: annotation in 3 languages, abbreviations list, table of contents, 

introduction, 3 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography listing 225 

sources, 143 basic text pages. The obtained results are published in 13 scientific publications. 

Keywords: state control, public control, health and safety at work, accident at work, 

monitoring and control bodies, high risk sector, code of ethics of labor inspectors, monitoring the 

compliance with law. 

Scope of the research and objectives of the thesis: The present work belongs to the 

Labor Law field. The main objectives are to ensure compliance with national labor legislation so 

that risks to human health and safety and employment conditions are properly controlled; another 

purpose is to promote equity, employment stability under the responsibility of national labor 

inspection services. 

The scientific novelty and originality lies in the fact that the thesis presents the first 

researches in the field dealing with the forms of control over the compliance with labor law, on 

the basis of which were elucidated labor standards as well as their implementation and identified 

the problems of enforcement within the judicial practice and proposed different mechanisms of 

reference for labor inspectors. 

The scientific problem: A good implementation of labor legislation depends actually on 

whom it is addressed. Only in partnership, employers and employees may implement efficiently 

working standards as well as health and safety at work standards. This way sustainable progress 

can be achieved. 

Theoretical significance and practical value of the work. Tripartite cooperation can 

help to reconcile the objectives of social justice and solidarity with the interests of businesses to 

enhance their competitiveness. It gives the parties an opportunity to contribute together to the 

process of ensuring decent working conditions for all. 

Implementation of the scientific results. These scientific papers is a source of reference 

for teaching in educational institutions, improving the legal framework, the development of 

science in health and safety at work and resolve various labor disputes. 

 

 

 



 8 

LISTA ABREVIERILOR 

 

alin.     alineat 

art.     articolul 

BIM     Biroul Internaţional al Muncii 

c.     contra 

CC al RM    Codul civil al Republicii Moldova 

CEDO     Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

CM al RM    Codul muncii al Republicii Moldova 

CNSM     Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova 

CNPM     Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova 

CP al RM    Codul penal al Republicii Moldova 

CC al RM                                     Codul contravențional al Republicii Moldova 

CPC al RM    Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 

ed.     ediţia 

etc. (et caetera)   şi celelalte 

ibidem     în acelaşi loc; în aceeaşi lucrare 

idem     în mod identic; la fel; acelaşi 

ISM     Inspectoratul de Stat al Muncii 

lit.     litera 

nr.     numărul 

OIM     Organizaţia Internaţională a Muncii 

ONU     Organizaţia Naţiunilor Unite 

p.     pagină 

pct.     punct 

RM     Republica Moldova 

ş.a.     şi alţii, şi altele 

TFUE     Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

UE     Uniunea Europeană 

vol.     Volumul 

JO                                                       Jurnalul Oficial 

 

 

 



 9 

INTRODUCERE 

 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În Republica Moldova, importanţa 

fundamentală a dreptului salariaţilor la securitatea şi sănătatea în muncă rezultă din însăşi 

consacrarea expresă a acestuia prin art. 43 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova [28], care 

prevede că „Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi 

igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe 

economie, repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, 

precum şi alte situaţii specifice”. De asemenea, într-un alt text constituţional cu valoare de 

principiu se prevede că „statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi 

psihică” (art. 24 alin. (1) din Constituţie). 

Încă în literatura de specialitate din perioada socialistă s-a menţionat că, deşi din noţiunea 

care o desemnează ar rezulta că protecţia muncii, respectiv securitatea şi sănătatea în muncă, se 

referă doar la activitatea umană, ea are, totuşi, ca finalitate specifică apărarea persoanei ca 

subiect al acestei activităţi [56, p. 187]. Această finalitate a instituţiei securităţii şi sănătăţii în 

muncă rămîne valabilă şi în condiţiile economiei de piaţă.  

Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, numeroase ramuri ştiinţifice (de 

exemplu, ergonomia, psihologia muncii ş.a.) sunt solicitate să-şi unească eforturile, iar 

contribuţia dreptului muncii, în acest domeniu complex şi interdisciplinar, este una dintre cele 

mai importante. Chiar dacă progresele ştiinţifico-tehnice au determinat, într-o mare măsură, 

ameliorarea situaţiei în domeniul protecţiei muncii, societatea industrială se confruntă în 

continuare cu creșterea numărului accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale. Potrivit 

statisticilor Inspectoratului de Stat al Muncii, în perioada anilor 2007-2013, în Republica 

Moldova, au fost accidentaţi (inclusiv mortal) 3800 de angajaţi, iar pierderile materiale aferente 

accidentelor de muncă au fost estimate la 22 milioane de lei. Pornind de la premisa că protecţia 

salariaţilor în procesul de producţie trebuie să aibă prioritate faţă de interesele economice ale 

patronilor, amploarea actuală a fenomenului accidentogen impune reconfigurarea sistemului de 

securitate şi sănătate în muncă. În doctrina română s-a arătat, în acest sens, că „pentru realizarea 

acestui obiectiv se impun schimbări de percepţie şi atitudine a tuturor celor implicaţi în procesul 

de muncă, pe toate palierele: conceptual-legislativ, economic, tehnic, social şi psihologic” [2, p. 

13].  

Trebuie să subliniem din start că cercetările noastre se vor realiza pe două paliere: pe de o 

parte, analiza mecanismului legal de organizare şi asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu 

un puternic accent pus pe partea de legislaţie; pe de altă parte, studiul formelor de exercitare a 



 10 

controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Necesitatea 

efectuării unui asemenea studiu complex este dictată de faptul că însăşi protecţia muncii 

(securitatea şi sănătatea în muncă) este organic legată de instituţia supravegherii şi controlului 

asupra respectării legislaţiei muncii, întrucît [199, p. 877-878]: a) sub aspect istoric, 

supravegherea şi controlul s-a format ca o instituţie juridică distinctă numai pentru a asigura 

respectarea legislaţiei cu privire la securitatea muncii, procesul de conturare a noii instituţii 

juridice decurgînd după apariţia primelor reglementări din domeniul protecţiei muncii; b) sub 

aspect axiologic, atît legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă, cît şi legislaţia muncii în 

ansamblu, se transformă într-o simplă „culegere de norme cu tentă morală”, în cazul în care 

lipseşte un control eficient asupra respectării acestora; c) sub aspect structural, controlul şi 

supravegherea asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia muncii, ca şi supravegherea şi 

controlul asupra respectării legislaţiei muncii, sunt înfăptuite de aceleaşi organisme. Aşadar, 

putem concluziona că, prin intermediul organelor de supraveghere şi control, se asigură 

aplicarea şi respectarea legislaţiei ce ţine de protecţia muncii la locul de muncă.  

În procesul de elaborare a prezentului studiu au fost supuse unei analize minuţioase cele 

mai noi şi mai valoroase lucrări doctrinare în domeniul dreptului muncii şi al celui administrativ 

din Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Franţa etc., acestea constituind pilonul unei 

cercetări veritabile ce presupune o abordare cît mai amănunţită a problemei ce ţine de formele 

controlului asupra respectării legislaţiei în sfera securităţii şi sănătăţii în muncă. Printre autorii 

autohtoni care au abordat acest subiect şi ale căror opinii au servit drept punct de pornire în 

efectuarea acestui studiu pot fi menţionaţi: Nicolai Romandaş, Nicolae Sadovei, Eduard 

Boişteanu, Dorin Josanu, Teodor Negru, Cătălina Scorţescu, Tudor Capşa, Evlampie Donos, 

Boris Sosna, Maria Orlov, Ion Creangă ş.a. 

În literatura de specialitate din România, problematica securităţii şi sănătăţii muncii, 

precum şi a inspecţiei muncii, a fost cercetată în lucrările savanţilor: Alexandru Ţiclea, Sanda 

Ghimpu, Ion Traian Ştefănescu, Ioan-Marius Aron, Tiberiu Constantin Medeanu, Andrei 

Popescu, Romulus Gidro, Valer Dorneanu, Nicolae Voiculescu, Constantin Tufan ş.a. 

În ceea ce priveşte gradul de investigare a problemei controlului şi supravegherii asupra 

respectării legislaţiei în domeniul protecţiei muncii în perimetrul doctrinei Federaţiei Ruse, 

remarcăm, în special, lucrările următorilor autori: M.V. Luşnikova (М.В. Лушникова), A.M. 

Luşnikov (А.М. Лушников), L.A. Sîrovatskaia (Л.А. Сыроватская), I.P. Orlovski (Ю.П. 

Орловский), A.B. Panina (А.Б. Панина), O.V. Smirnov (О.В. Смирнов), K.N. Gusov (К.Н. 

Гусов), V.N. Tolkunova (В.Н. Толкунова) etc. 
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În cercetările noastre, ca fundament regulatoriu au servit CM al RM, Legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, Codul muncii al României, convenţiile şi 

recomandările OIM, precum şi directivele Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă. Au fost, de asemenea, analizate actele legislative care reglementează inspecţia muncii şi 

organizarea securităţii muncii în alte ţări, precum şi alte acte normative care au fost relevante 

pentru studiul aprofundat al temei date. 

Scopul şi obiectivele tezei. Teza de doctorat propusă atenţiei are ca scop analiza 

complexă a conceptelor de „securitate şi sănătate în muncă” şi „protecţie a muncii”, precum şi a 

mecanismului legal de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea desluşirii 

principalelor  forme de exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei din domeniul 

enunţat. De asemenea, ne-am propus ca obiectiv completarea literaturii juridice de specialitate cu 

un studiu monografic asupra problematicii menţionate mai sus, precum şi înaintarea unor 

propuneri de perfecţionare a legislaţiei naţionale în domeniu, făcînd-o compatibilă cu cea 

internaţională.  

Întru realizarea scopului, ne-am propus dimensionarea următoarelor obiective: 

- determinarea gradului de investigare a problemei ce vizează atît instituţia securităţii şi 

sănătăţii în muncă, cît şi materia supravegherii şi a controlului asupra respectării legislaţiei 

muncii, precum şi evidenţierea aspectelor mai puţin cercetate ale temei în vederea abordării lor 

detaliate în cuprinsul prezentului studiu; 

- examinarea evoluţiei preocupărilor şi a reglementărilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă; 

- elucidarea raportului dintre conceptele „securitatea şi sănătatea în muncă” şi 

„protecţia muncii”; 

- cercetarea conceptului de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii 

prin prisma doctrinei dreptului muncii şi a celei de drept administrativ; 

- evidenţierea trăsăturilor caracteristice ale reglementărilor naţionale ce vizează 

securitatea şi sănătatea în muncă şi, totodată, aprecierea gradului de conformare a legislaţiei 

muncii moldoveneşti din domeniul enunţat cu instrumentele internaţionale şi cu acquis-ul 

Uniunii Europene; 

- identificarea şi elucidarea drepturilor şi obligaţiilor ale subiectelor implicate în 

organizarea şi asigurarea securităţii şi sănătăţii muncii; 

- cercetarea modului de elaborare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă şi 

scoaterea în relief a semnificaţiei instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii; 
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- elucidarea conceptului de „accident de muncă” prin prisma legislaţiei muncii şi a 

ştiinţei psihologiei muncii şi organizaţionale; 

- evidenţierea şi analiza aspectelor particulare privind organizarea securităţii şi sănătăţii 

muncii în domeniul agriculturii şi în cel al serviciilor de construcţii; 

- analiza conceptului de „formă de exercitare a controlului şi a supravegherii” în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă prin prisma doctrinei şi a legislaţiei în vigoare; 

- evidenţierea carenţelor şi lacunelor existente în cadrul legal ce vizează modul de 

exercitare a controlului de către inspectorii de muncă şi formularea unor propuneri de lege 

ferenda în vederea perfecţionării şi eficientizării legislaţiei muncii în domeniul vizat; 

- analiza şi relevarea particularităţilor controlului obştesc ca una dintre formele 

controlului asupra respectării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

- identificarea şi cercetarea principalelor forme ale răspunderii juridice în domeniul 

securităţii şi sănătăţii muncii. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. Bazele metodologice ale cercetării aspectelor 

teoretico-practice privind formele de exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei în 

domeniul securităţii muncii constau dintr-o pluralitate prestabilită de metode, mijloace şi 

procedee utilizate, şi anume: metode generale (istorică, logică, sistematică, analiza, sinteza, 

inducţia, deducţia, generalizarea, abstractizarea, modelarea, analogia); metode sociologice 

(metoda analizei sistemice, metoda comparativă); metode juridice (metoda formal-juridică, 

metoda juridică comparată); metode statistice (metoda grupărilor statistice, metoda corelaţiei). 

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elucidarea complexă a mecanismului legal de 

organizare şi asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă şi, totodată, a conceptului de 

supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii, fapt care a condus la clarificarea 

pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului muncii a formelor de exercitare a 

controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea 

înfăptuirii eficiente a acestuia în cadrul raporturilor juridice de muncă, ca să primeze, în final, 

interesele legitime ale salariaţilor priviţi ca subiecţi pasivi ai securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în formularea concluziilor de ordin 

teoretic şi practic şi înaintarea propunerilor de lege ferenda în vederea cizelării legislaţiei în 

domeniu. În acelaşi timp, teza de doctorat constituie o investigaţie monografică în ale cărei 

pagini, pentru prima dată în doctrina naţională, a fost efectuată o cercetare complexă a celor două 

instituţii juridice interdependente: prima fiind securitatea şi sănătatea muncii, iar cea de a doua – 

supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii. 

Elementele de noutate sunt concretizate în următoarele teze: 
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- a fost realizată o sistematizare a viziunilor doctrinare asupra raportului dintre 

noţiunile „securitate şi sănătate în muncă” şi „protecţia muncii”; 

- în temeiul reglementărilor legale în materie şi prin prisma doctrinei dreptului 

administrativ, au fost abordate şi delimitate conceptele de „supraveghere” şi „control”; 

- au fost prezentate aspecte de drept comparat cu referire la reglementarea legală a 

atribuţiilor organismelor de control asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi 

sănătăţii muncii în legislaţiile altor state. 

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată, mai întîi de 

toate, de importanţa social-juridică a instituţiei securităţii şi sănătăţii în muncă pentru domeniul 

politicilor social-economice ale statului. În studiul efectuat, au fost sintetizate cele mai relevante 

opinii şi concepţii expuse în doctrină în această materie.  

Este prima lucrare din Republica Moldova în care este realizată o cercetare ştiinţifică 

aprofundată şi comparativă a principalelor forme ale controlului asupra respectării legislaţiei în 

sfera securităţii şi sănătăţii muncii. De asemenea, au fost supuse unei cercetări detaliate problema 

conceptualizării accidentului de muncă şi a bolii profesionale. În plus, s-a înfăptuit o interpretare 

sistemică a reglementărilor ce vizează procedura cercetării accidentelor de muncă şi cea a 

înfătuirii controlului de stat şi a celui obştesc asupra respectării legislaţiei muncii. 

Aşadar, susţinem ideea că teza de doctorat poate servi, cu siguranţă, ca bază de pornire în 

cercetare şi pentru alţi specialişti din domeniul dreptului muncii şi nu numai. 

Aprobarea rezultatelor cercetării. Studiul privind formele de exercitare a controlului 

asupra respectării legislaţiei în materia securităţii muncii a fost elaborat, aprobat şi recomandat 

spre susţinere în cadrul Catedrei Dreptul muncii a Facultăţii de Drept a USM.  

Rezultatele cercetărilor, efectuate în domeniul tezei de doctorat, au fost expuse şi 

aprobate în cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale, cu participare internaţională şi 

internaţionale, cele mai multe găsinduşi reflectarea în studii publicate în diverse reviste ştiinţifice 

din Republica Moldova. 

În acest context, remarcăm faptul că materialele cercetărilor efectuate, unele concluzii şi 

recomandări ale investigaţiilor şi-a găsit reflectare în următoarele publicaţii ştiinţifice: 

1. Felicia PĂSCĂLUŢĂ, Asigurarea dreptului la muncă – reglementare internaţională a 

dreptului la muncă (în coautorat – Nicolai ROMANDAŞ) – articol ştiinţific, publicat în: Revista 

metodico-ştiinţifică „Administrarea Publică” (categoria C), nr. 4/2003, p. 141-147. 

2. Felicia PĂSCĂLUŢĂ, Realizarea principiului libertăţii muncii în Republica Moldova 

– articol ştiinţific, publicat în: Revista Naţională de Drept (categoria C), nr. 8-9/2010, p. 37-39. 
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3. Felicia PĂSCĂLUŢĂ, Evoluţia instituţiei supravegherii şi controlului respectării 

legislaţiei muncii – articol ştiinţific, publicat în: Revista Naţională de Drept, Ediţie specială 

(categoria C), nr. 10-11/2011, p.91-94. 

4. Felicia PĂSCĂLUŢĂ, Controlul obștesc asupra respectării legislației muncii în 

Republica Moldova – articol ştiinţific, publicat în: Analele științifice ale Universității 

Cooperatist-Comerciale din Moldova, volumul al IX-lea, Partea 2 (categoria C), Chișinău, 2011, 

p. 231-235. 

5. Felicia PĂSCĂLUŢĂ, Statutul juridic al inspectorului de muncă în Republica 

Moldova – articol ştiinţific, publicat în: Analele științifice ale Universității Cooperatist-

Comerciale din Moldova, volumul al X-lea: „Perfecționarea cadrului legal și rolul social al 

cooperației de consum” (categoria C), Chișinău, 2012, p. 291-295. 

6. Felicia PĂSCĂLUŢĂ, Răspunderea juridică a salariatului în cazul neexecutării sau 

executării necorespunzătoare a obligațiilor de organizare a securității muncii – articol ştiinţific, 

publicat în: Revistă metodico-științifică „Administrarea Publică” (categoria C), nr. 2/2014, p. 

148-154. 

Sumarul compartimentelor tezei. Prezenta teză are următoarea structură: adnotare; lista 

abrevierilor; introducere; trei capitole, în care sunt reflectate aspectele problematice 

fundamentale ce ţin de dezvăluirea detaliată a scopului şi obiectivelor enunţate în introducere; 

concluzii generale şi recomandări; 141 de pagini de text de bază; bibliografie din 225 titluri, care 

reprezintă suportul normativ şi doctrinar al studiului; 7 anexe. 

În Capitolul 1 „Analiza categoriei juridice a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a celei 

privind supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii în cadrul spaţiului 

ştiinţific”, sunt supuse unei analize minuţioase opiniile savanţilor autohtoni şi străini care au 

abordat, în cadrul demersurilor ştiinţifice, conceptele de „securitate şi sănătate în muncă”, 

„protecţie a muncii”, precum şi de „supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii”. 

De asemenea, a fost supusă cercetării evoluţia preocupărilor şi a reglementărilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii muncii. 

Capitolul 2 al tezei de doctorat, intitulat „Prezentarea comparativă şi teleologică a 

mecanismului legal de organizare şi asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă”, este dedicat 

cercetării problemelor ce vizează reglementarea securităţii şi sănătăţii muncii prin prisma 

instrumentelor OIM, a directivelor Uniunii Europene şi a legislaţiei naţionale din domeniu. În 

acest compartiment au fost supuse analizei drepturile şi obligaţiile subiectelor implicate în 

organizarea şi asigurarea serviciilor de prevenire a riscurilor profesionale. De asemenea, s-a 

înfăptuit o cercetare complexă a conceptului de „accident de muncă”, fiind elucidată şi procedura 
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de cercetare a acestuia. S-a recurs la desluşirea modului de instruire a angajaţilor în materia 

securităţii muncii, precum şi a modalităţii legale de elaborare a instrucţiunilor de securitate şi 

sănătate în muncă. În cele din urmă, au fost supuse analizei particularităţile organizării securităţii 

muncii în domeniul agriculturii şi în cel al serviciilor de construcţii.  

Capitolul 3 „Formele de exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă” este dedicat conceptualizării şi dezvăluirii principalelor forme 

de înfăptuire a controlului şi a supravegherii în domeniul vizat. 
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1. ANALIZA CATEGORIEI JURIDICE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII  

ÎN MUNCĂ ŞI A CELEI PRIVIND SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL  

ASUPRA RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI MUNCII ÎN CADRUL  

SPAŢIULUI ŞTIINŢIFIC 

 

1.1. Evoluţia preocupărilor şi a reglementărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă 

Istoric vorbind, securitatea în muncă, sănătatea şi bunăstarea salariaţilor la locul de 

muncă reprezintă aspecte care au făcut şi fac obiectul a numeroase dezbateri publice sau 

preocupări în multe ţări ale lumii.  

Pînă în epoca modernă, accidentele de muncă şi bolile profesionale erau considerate drept 

o fatalitate. „Doar odată cu revoluţia industrială şi cu progresul general al cunoaşterii, această 

orientare s-a schimbat, cauzelor fenomenului accidentogen în relaţiile de muncă şi cercetărilor în 

acest domeniu fiindu-le oferite alte perspective” [2, p. 21]. Mai mult, ca urmare a eforturilor 

ştiinţifice depuse, la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, s-a pus 

temelia unor noi domenii de cercetare, cum ar fi: sociologia muncii, psihologia muncii, 

securitatea muncii, ergo-nomia ş.a. 

Primele reglementări în domeniul securităţii muncii au fost elaborate ulterior revoluţiei 

industriale de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea (în anul 1784 de către James Watt a fost inventată 

maşina cu aburi), care a implicat utilizarea pe larg a muncii salariate. Nivelul înalt de exploatare 

a muncitorilor, condiţiile de muncă nocive şi în special protestele muncitoreşti (mişcarea 

„luddiştilor”) au impus Parlamentul englez să recurgă la reglementarea legală a unor aspecte ce 

ţin de securitatea muncitorilor. Astfel, după cum relatează cercetătorul Tiberiu Constantin 

Medeanu, în lucrarea sa Accidente de muncă, „în anul 1833 au fost numiţi primii inspectori 

pentru fabrici, iar în 1844 s-a adoptat «Marele act al fabricii», care a dăinuit aproape un secol” 

[47, p. 8]. 

Cu toate că Anglia secolului XIX a reprezentat simbolul industrializării şi iniţierii 

progresului tehnic, Franţa este statul care „se remarcă prin cele mai vechi referiri la protecţia 

muncii, consemnate în Legea pentru sănătatea şi moralitatea ucenicilor, din anul 1802, care 

stabilea standartul pentru ventilaţie şi permitea magistraţilor sau membrilor marcanţi din 

localitate să inspecteze orice loc de muncă [9, p. 115]. Tot în Franţa, în 1833 a apărut Legea 

pentru serviciul oficial de inspecţie, iar în 1841 Legea pentru condiţiile de muncă a copiilor în 

uzine, ateliere şi manufacturi” [47, p. 9-10]. Concomitent au fost constituite mai multe instituţii 

de stat şi organizaţii obşteşti care au contribuit la dezvoltarea domeniului securităţii muncii, şi 
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anume: Asociaţia din Mulhause pentru prevenirea accidentelor (1867), Asociaţia normandă 

pentru prevenirea accidentelor de muncă (1879), Asociaţia industriaşilor din Franţa pentru 

prevenirea accidentelor de muncă (1883), Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale (1906) şi 

Consiliul Naţional de Securitate (1913) [2, p. 54-55]. 

Germania a avut primele reglementări cu elemente de protecţia muncii în Legea tinerilor 

care muncesc în fabrici din 1839 şi Legea pentru numirea inspectorilor din 1845. Ulterior, s-au 

adoptat Codul industrial din 1869, Codul imperial de asigurări din 1884, Legea minelor, Legea 

produselor toxice, Legea produselor explozive şi Legea echipamentelor tehnice, care cuprind 

referiri concrete la condiţiile minime de securitate şi igienă a muncii [47, p. 11]. În anul 1853 s-a 

înfiinţat Inspecţia de protecţie a muncii, în temeiul Legii prusace privind unele modificări ale 

reglementării din 9 martie 1839 în materie de ocupare a tinerilor muncitori în manufacturi, iar în 

anul 1854 au fost numiţi primii trei inspectori pentru manufacturi ca organe ale puterii de stat [2, 

p. 74]. Aproximativ în aceeaşi perioadă, a fost constituit Oficiul de stat al inspecţiei pentru 

protecţia muncii. 

Belgia a avut prioritate în domeniul protecţiei miniere, prin Legea minerilor din 1810, 

care a creat sistemul de inspecţie prin inspectori oficiali [47, p. 14]. 

Statele Unite ale Americii au avut primele reglementări de protecţie a muncii în statul 

Massachusetts prin Legea pentru prevenirea accidentelor în fabrici din 1877 şi prin Legea 

declarării şi cercetării accidentelor din 1886 [47, p. 15]. 

La nivel internaţional, primele reglementări ce vizează securitatea muncitorilor apar abia 

la începutul secolului al XX-lea. Astfel, în anul 1906, Asociaţia Internaţională pentru protecţia 

muncitorilor a adoptat Convenţia de la Berna care interzicea folosirea fosforului alb la fabricarea 

chibriturilor. Această reglementare a condus la eliminarea unei boli profesionale îngrozitoare – 

necroza maxilarelor [161, p. 219]. 

În anul 1919 a fost constituită OIM a cărei preocupare principală a constat în sănătatea şi 

securitatea în muncă. După cum menţionează autorul român Andrei Popescu, evoluţia 

reglementărilor în materie ale OIM a urmat două direcţii principale: 1) extinderea cîmpului de 

aplicare a măsurilor de protecţie, inclusiv la adolescenţi, tineri şi femei; 2) multiplicarea 

metodelor de protecţie (de la interzicerea utilizării unor produse şi reglementarea severă a 

normelor de protecţie a muncii şi pînă la norme care să diminueze sau să elimine ritmul excesiv 

sau stresul care şi ele, la rîndul lor, provoacă accidente de muncă sau boli profesionale) [132, p. 

219; 122, p. 92].  

Aşadar, în prezent, putem invoca următoarele convenţii, adoptate sub egida OIM, care au 

ca obiect de reglementare securitatea şi sănătatea în muncă: 
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- Convenţia OIM nr. 102/1952 privind normele minime de securitate socială; 

- Convenţia OIM nr. 121/1964 privind despăgubirile acordate în caz de accident de 

muncă sau îmbolnăvire profesională; 

- Convenţia OIM nr. 155/1981 privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi mediul de 

muncă; 

- Convenţia OIM nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate în procesul muncii; 

- Convenţia OIM nr. 187/2006 privind cadrul de promovare pentru securitatea şi 

sănătatea în muncă. 

În afara acestor Convenţii ale OIM, care consacră principiile şi, totodată, cuprind 

normele-cadru în materia sănătăţii şi securităţii în muncă, au fost adoptate şi alte convenţii vizînd 

anumite sectoare de activitate: 

- Convenţia OIM nr. 139/1974 cu privire la cancerul profesional; 

- Convenţia OIM nr. 167/1988 cu privire la sănătatea şi securitatea lucrătorilor în 

construcţii; 

- Convenţia OIM nr. 174/1993 referitoare la prevenirea accidentelor industriale majore; 

- Convenţia OIM nr. 176/1995 cu privire la sănătatea şi securitatea lucrătorilor în mine 

ş.a. 

Primele reglementări în domeniul protecţiei muncii, aplicate pe teritoriul actualei 

Republici Moldova au fost cele adoptate de autoritatea legislativă a României şi care au obţinut 

forţă juridică pe teritoriul Republicii Moldova din data de 27 martie 1918 (ca rezultat al 

proclamării Unirii cu România). Astfel, în perioada anilor 1918-1940, în spaţiul dintre Prut şi 

Nistru erau aplicabile următoarele acte normative referitoare la unele aspecte de securitate şi 

sănătate în muncă: Legea sanitară din 1874; Regulamentul industriilor insalubre din 1894; Legea 

pentru repausul în zilele de duminică şi sărbători din 1897; Legea privind munca femeilor şi 

minorilor în industrie şi exploatări miniere din 1906; Legea privind ajutoarele de boală şi lehuzie 

din 1923; Legea privind munca minorilor şi femeilor din 1928; Legea privind accidentele de 

muncă din 1934. După analiza actelor normative citate, putem face următoarele constatări şi 

aprecieri: a) Legea sanitară din 1874 constituie un progres faţă de legislaţia anterioară, 

„introducând o nouă concepţie modernă şi punând mare accent pe igienă” [182, p. 40]; b) Legea 

privind accidentele de muncă din 1934 poate fi considerată ca „actul de naştere” al instituţiei 

protecţiei muncii pentru România, în accepţiunea modernă a termenului. 

În literatura juridică s-a emis un punct de vedere demn de menţionat [171, p. 604], la care 

subscriem şi noi, ce evidenţia că aceste reglementări adoptate în favoarea muncitorilor au fost 

strîns legate de avîntul mişcării sindicale, care urmărea, în primul rînd, îmbunătăţirea condiţiilor 
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de muncă, reglementarea muncii femeilor şi a copiilor, a muncii de noapte şi a asigurărilor 

sociale. 

După cel de-al Doilea Război Mondial, luînd în considerare faptul că Basarabia se afla în 

componenţa URSS, în locul provinciei Basarabia a apărut Republica Sovietică Socialistă 

Moldovenească (în continuare – RSSM). Pe teritoriul RSSM, pînă în anul 1969, a fost aplicată 

legislaţia muncii a Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene (în continuare – RSSU), îndeosebi 

Codul muncii din 1922. În această lege „erau prevăzute măsuri de protecţie a muncii minorilor, 

femeilor, a lucrătorilor în subterane, a căror ziua de muncă era de şase ore. De asemenea, lucrau 

şase ore cei ce practicau munca intelectuală şi funcţionarii de la birouri” [208, p. 164]. 

În anul 1969 a fost adoptat Codul muncii al RSSM, care, în Capitolul X, cuprindea 

reglementări exprese privind instituţia protecţiei muncii. Codul muncii din 1969 a fost aplicat şi 

după declararea independenţei Republicii Moldova. Totuşi, luînd în consideraţie schimbările 

politico-juridice care au avut loc la începutul anilor ’90 şi faptul că normele juridice care 

reglementau securitatea şi sănătatea în muncă erau parţial căzute în desuetudine, Parlamentul 

RM a adoptat noi acte legislative care au reformat instituţia juridică a protecţiei muncii: Legea cu 

privire la protecţia muncii din 2 iulie 1991, Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale nr. 756-XIV din 24 decembrie 1999 ş.a.  

La data de 29 iulie 1994 a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova [28], care, în art. 

43 alin. (2), a consacrat dreptul salariaţilor la protecţia muncii: „Salariaţii au dreptul la protecţia 

muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor 

şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediul de 

odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice”. 

La data de 28 martie 2003 a fost adoptat Codul muncii al Republicii Moldova (în 

continuare – CM al RM). Titlul IX al respectivului Cod a fost dedicat instituţiei protecţiei 

muncii. Ulterior, în temeiul modificărilor operate prin Legea RM nr. 254 din 09.12.11 [104], 

Titlul IX din CM al RM a fost redenumit prin sintagma „Securitatea şi sănătatea în muncă”. 

La etapa actuală, organizarea securităţii muncii şi asigurarea dreptului salariatului la 

securitatea muncii este asigurată conform stipulaţiilor cuprinse în Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186 din 10.07.2008 (în vigoare la data de: 01.01.2009) [96]. 

Noţiunea de „securitate şi sănătate în muncă” este definită atît în instrumentele 

internaţionale şi în actele normative naţionale, cît şi în literatura juridică de specialitate. Astfel, 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, în art. 1, defineşte termenul de securitate şi sănătate în 

muncă drept „un ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de 

lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor”. Constituţia RM şi CM 
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al RM nu definesc noţiunea de „securitate şi sănătate în muncă” şi nici nu determină conţinutul 

acestei noţiuni. 

În literatura de specialitate sunt consacrate diferite definiţii şi tratări ale noţiunilor de 

„securitate şi sănătate în muncă” şi „protecţie a muncii”. Astfel, în opinia doctrinarului român 

Alexandru Ţiclea [175, p. 319], „securitatea şi sănătatea în muncă, instituţie a dreptului muncii, 

este un ansamblu unitar de norme juridice imperative care au ca obiect reglementarea relaţiilor 

sociale ce se formează cu privire la organizarea multilaterală, desfăşurarea şi controlul proceselor 

de muncă, în scopul asigurării condiţiilor optime, la nivelul ştiinţei şi tehnicii moderne, pentru 

apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii tuturor participanţilor în acest proces, prevenirea 

accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale”. 

O apreciere originală este dată conceptului de „protecţie a muncii” de către autorii Valer 

Dorneanu şi Gheorge Bădică [47, p. 283], care afirmă că „într-o accepţiune largă, protecţia 

muncii constituie o componentă importantă a protecţiei sociale. În susţinerea acestei afirmaţii, 

aceşti doctrinari români invocă prevederile art. 38 alin. (2) din Constituţia României care, după 

ce consacră dreptul salariaţilor la protecţie socială, precizează că măsurile de protecţie privesc, în 

primul rînd, securitatea şi igiena muncii. 

Doctrinarul român Tiberiu Constantin Medeanu [109, p. 7] evidenţiază mai multe sensuri 

ale sintagmei „ protecţia muncii”. Astfel, „protecţia muncii cuprinde ansamblul măsurilor şi 

activităţilor instituţionalizate, care reglementează relaţiile sociale în legătură cu organizarea, 

conducerea şi desfăşurarea procesului de muncă în condiţii de securitate şi igienă, în scopul 

prevenirii accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale”. De asemenea, autorul menţionat 

opinează că „în accepţiune extensivă, această noţiune include toate activităţile care vizează 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, iar în sens restrâns se referă numai la măsurile tehnico-

operative de protecţie a vieţii şi integrităţii fizice a salariaţilor sau a altor persoane care participă 

la activităţi în cadrul instituţionalizat” . Totodată, cercetătorul Tiberiu Medeanu [109, p. 8] 

concluzionează că lexemul „protecţia muncii”, în accepţiunea sa juridică, „cuprinde totalitatea 

normelor de drept referitoare la obligaţiile celor care concep, organizează sau conduc procesul de 

muncă şi a celor care desfăşoară efectiv diverse activităţi, în scopul realizării măsurilor tehnice 

necesare pentru apărarea vieţii şi integrităţii corporale”. Este apreciabilă tratarea 

multiaspectuală a termenului „protecţia muncii”, fiind foarte importantă delimitarea corpului 

de norme juridice ce formează instituţia protecţiei muncii, precum şi diferenţierea grupului de 

relaţii de protecţie a muncii în ansamblul relaţiilor sociale, supuse reglementării juridice, pentru 

realizarea principalei finalităţi: corecta calificare a relaţiilor drept raporturi juridice de 
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protecţie a muncii şi aplicarea ulterioară a normelor corespunzătoare, din cadrul instituţiei de 

protecţie a muncii. 

Doctrinarul român Ovidiu Ţinca [180, p. 13], după o amplă analiză a noţiunii de protecţie 

a muncii, a desluşit sensul acesteia în felul următor: „protecţia muncii cuprinde ansamblul 

normelor juridice care reglementează relaţiile sociale stabilite între cei care organizează, conduc 

sau controlează munca şi organele administraţiei de stat pe de o parte, cât şi acea parte a 

raporturilor juridice de muncă care privesc asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea 

procesului de muncă având ca scop protejarea sănătăţii şi vieţii participanţilor la procesul de 

muncă, prin prevenirea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale”.   

În opinia autorilor români Dorneanu V., Bădică Gh., [50, p. 319] „securitatea şi sănătatea 

în muncă (protecţia muncii) constituie un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop 

asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, 

integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor prin aplicarea unui sistem unitar de măsuri şi reguli 

tuturor participanţilor la procesul de muncă”. Din definiţia respectivă concludem faptul că autorii 

menţionaţi au realizat o tratare doar sub aspect sociologic al termenului de securitate a muncii, 

eludînd includerea componentei juridice în respectiva definiţie. Din definiţia supusă analizei 

rezultă că autorii citaţi pun semnul egalităţii între conceptul de „securitate şi sănătate în muncă” 

şi noţiunea de „protecţie a muncii”. 

Doctrinarul Nicolae Voiculescu [186, p. 206], pentru definirea termenului de protecţie a 

muncii, face referire la art. 1 al Legii României nr. 90/1996 „Cu privire la protecţia muncii” 

(abrogată), afirmînd că „conform art. 1 al Legii nr. 90/1996, protecţia muncii constituie un 

ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în 

desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi 

a altor persoane participante la procesul de muncă. Ele se constituie într-un sistem unitar de 

măsuri şi reguli aplicabile tuturor participanţilor la procesul de muncă”.   

Literatura de specialitate din Federaţia Rusă oferă noi conotaţii şi atribute ale noţiunii 

„protecţia muncii”. Bunăoară, doctrinarul rus Chiseleov I. (И.Я. Киселев) [192, p. 289] 

analizează protecţia muncii în calitate de instituţie a dreptului muncii, „reprezentînd un ansamblu 

de norme juridice, care formează baza legală pentru păstrarea vieţii şi sănătăţii lucrătorilor în 

procesul activităţii de muncă, şi cuprinzînd 2 subinstituţii: regulile aferente tehnicii de securitate 

şi normele de igienă în sectorul de producţie care, cumulativ, sunt destinate să protejeze adecvat 

lucrătorii contra acţiunii nocive şi periculoase a factorilor de producţie”.   

O definiţie de ansamblu ne oferă cercetătoarea A.B. Panina (А.Б. Панина) [204, p. 312; 

194, p. 873], care menţionează, că prin „protecţia muncii” se înţelege un sistem de păstrare a 
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vieţii şi sănătăţii salariaţilor în procesul activităţii de muncă, care include activităţi juridice, 

social-economice, organizaţional-tehnice, sanitaro-igienice, profilactice, de reabilitare şi altele”. 

În acelaşi timp, autorul rus O.V. Smirnov (О.В. Смирнов) [206, p. 118; 205, p. 134] atribuie 

acestui termen un sens strict juridic, menţionînd că „protecţia muncii, ca instituţie a dreptului 

muncii, este o totalitate de norme, îndreptate spre asigurarea condiţiilor de muncă, inofensive 

pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor”. 

În opinia lui K.N. Gusov (К.Н. Гусов) şi V.N. Tolkunova (В.Н. Толкунова) [190, p. 

213; 210, p.158], protecţia muncii reprezintă „un sistem de norme juridice şi mijloace de 

asigurare a securităţii vieţii şi sănătăţii salariaţilor în procesul activităţii lor de muncă, inclusiv şi 

de norme juridice ce reglementează însănătoşirea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă”. 

Autoarea L.A. Sîrovatskaia (Л.А. Сыроватская) [208, p. 172] a subliniat că „prin 

protecţia muncii, în sens larg, trebuie să înţelegem întreaga ramură de drept al muncii, or toate 

normele acesteia sunt destinate apărării intereselor tuturor salariaţilor” . În sens restrîns, protecţia 

muncii este privită de L.A. Sîrovatskaia ca „o instituţie a dreptului muncii care cuprinde normele 

juridice, destinate nemijlocit pentru asigurarea condiţiilor de muncă, inofensive pentru viaţa şi 

sănătatea salariaţilor. Ea cuprinde următoarele categorii de norme (subinstituţii): regulile privind 

tehnica securităţii şi de igienă; normele speciale de protecţie a muncii, aplicabile persoanelor 

care activează în condiţii grele, nocive şi periculoase; normele de protecţie a muncii femeilor, 

minorilor şi a persoanelor cu capacitate de muncă redusă; normele care reglementează activitatea 

organelor de supraveghere de stat şi a celor de control obştesc, cît şi normele care stabilesc 

răspunderea pentru încălcarea legislaţiei de protecţie a muncii; normele care reglementează 

planificarea şi organizarea activităţii de protecţie a muncii”.   

Dicţionarul de drept al muncii, în redacţia doctrinarului rus Iu.P. Orlovski (Ю.П. 

Орловский) [217, p. 315; 195, p. 674], reiterează definiţia legală a noţiunii de „protecţie a 

muncii”: „sistem de asigurare a securităţii şi sănătăţii salariaţilor în procesul activităţii de muncă, 

care include măsuri juridice, social-economice, organizatorico-tehnice, sanitaro-igienice, 

profilactice, de reabilitare şi alte măsuri”.   

În literatura de specialitate din Republica Moldova au fost exprimate variate opinii asupra 

conţinutului sintagmelor „protecţia muncii” şi „securitatea muncii”. Astfel, după cum am 

menţionat, autorii Teodor Negru şi Cătălina Scorţescu opinează [112, p. 188], că „în calitatea sa 

de instituţie complexă a dreptului muncii, protecţia muncii constituie o totalitate de norme ale 

diferitor instituţii ale acestei ramuri de drept care stabilesc un sistem de măsuri social-

economice, tehnice, sanitaro-igienice, juridice, în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii în 

muncă. Nucleul acestei instituţii îl constituie art. 43 din Constituţia R. Moldova, normele titlului 
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IX din Codul muncii şi ale Legii securităţii şi sănătăţii în muncă”. Totuşi, potrivit unei alte 

interpretări, [150, p. 219] „protecţia muncii reprezintă un sistem de măsuri şi reguli obligatorii 

pentru toţi participanţii la procesul de muncă, urmărindu-se aplicarea criteriilor ergonomice 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi pentru reducerea efortului fizic, precum şi măsuri 

adecvate pentru munca femeilor şi a tinerilor”. 

În una dintre lucrările sale, doctrinarul Nicolai Romandaş [147, p. 325], fiind influenţat 

de doctrina rusă, atribuie noţiunii de „protecţie a muncii” o conotaţie mai largă, definind-o drept 

„un sistem de asigurare a securităţii şi vieţii angajatului în procesul activităţii social-economice, 

tehnico-organizatorice, sanitaro-igienice, de întremare a sănătăţii, etc.”. Totodată, ca instituţie de 

drept, „protecţia muncii reprezintă o totalitate de norme juridice menite să asigure condiţiile de 

muncă nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea lucrătorului şi să reglementeze relaţiile referitor la 

securitatea şi igiena muncii”.   

În concluzia celor prezentate considerăm că securitatea şi sănătatea în muncă poate fi 

definită ca fiind o instituţie a dreptului muncii, cuprinzînd ansamblul normelor juridice, cu un 

caracter preponderent imperativ, care reglementează relaţiile sociale de asigurare a integrităţii 

corporale şi a sănătăţii salariaţilor prin stabilirea atît în sarcina angajatorului şi autorităţilor 

publice, cît şi a salariaţilor, a prescripţiilor obligatorii de realizare a activităţilor administrativ-

organizatorice, tehnico-inginereşti şi sanitaro-igienice pentru prevenirea accidentelor de muncă 

şi a bolilor profesionale. 

 

1.2. Controverse doctrinare privind raportul dintre noţiunile „securitatea şi 

sănătatea în muncă” și „protecția muncii” 

Primele preocupări umane privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi prevenirea 

accidentelor de muncă datează, în esenţă, din momentul în care omul, a început să desfăşoare o 

activitate conştientă pentru a-şi asigura existenţa. Abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 

cînd, datorită revoluţiei industriale, a crescut considerabil numărul accidentelor de producţie, iar 

preocupările pentru prevenirea lor au început să capete un caracter organizat, s-au făcut primele 

încercări de explicare a originii (a etiologiei) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale [16, 

p. 8; 3, p. 177].  

După cum rezultă din tema tezei, unul dintre paliere ale cercetării ştiinţifice este 

securitatea și sănătatea în muncă. Această noţiune a fost recent introdusă în circuitul juridic, fiind 

utilizată, în special, în cadrul reglementărilor din dreptul muncii, or sintagma „securitatea 

muncii” a fost inclusă de legiutorul moldav la 1 ianuarie 2009, cînd a intrat în vigoare Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 [96]. În art. 1 al acestei legi se 
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regăseşte o definiţie social-praxiologică a noţiunii „securitate şi sănătate în muncă”: „ansamblu 

de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, 

integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor”. Unul dintre efectele intrării în vigoare a Legii nr. 186-

XVI/2008 constă în actualizarea aparatului terminologic din CM al RM. Astfel, în temeiul Legii 

nr. 254 din 09.12.2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, sintagmele 

„protecţia şi igiena muncii” şi „protecţia muncii” au fost înlocuite cu sintagma „securitatea şi 

sănătatea în muncă”. Totodată, Titlul IX din CM al RM a fost redenumit, titulatura veche de 

„Protecţia muncii” fiind schimbată cu denumirea „Securitatea şi sănătatea în muncă”.  

Aceste modificări, de ordin conceptual, operate în legislaţia muncii implică chestiuni în 

privinţa motivelor şi a scopului acestei iniţiative de reformare legislativă realizate de Parlamentul 

RM. Apar întrebări şi în legătură cu modul în care urmează să fie raportate cele două termene 

folosite de legiuitor – „protecţia muncii” şi „securitatea muncii”. Sunt ele sinonime sau se 

particularizează prin tratări distincte?  

Constituţia Republicii Moldova [28], în art. 43 alin. (2), recunoaşte salariatului dreptul la 

protecţia muncii şi concretizează că „măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii”. 

CM al RM, în reglementările sale se conforma, în totalitate, formulărilor constituţionale, 

dedicînd Titlul IX, pînă în anul 2011, instituţiei „Protecţia muncii”.  

Conveţiile OIM în domeniul protejării vieţii şi sănătăţii salariaţilor, ratificate de 

Republica Moldova, operează, atît în titlul acestora, cît şi în conţinutul dispoziţiilor cu sintagma 

„securitate şi sănătate în muncă”. Invocăm, în acest sens, următoarele instrumente internaţionale: 

Convenţia OIM nr. 155/1981 „Privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi mediul de muncă”; 

Convenţia OIM nr. 167/1988 „Privind securitatea şi sănătatea în sfera construcţiilor”; Convenţia 

OIM nr. 184/2001 „Privind securitatea şi sănătatea în agricultură”; Convenţia OIM nr. 187/2006 

privind cadrul de promovare pentru securitate şi sănătate în muncă”. În acelaşi timp, notificăm 

faptul că, în legislaţia Uniunii Europene [19, 20, 21], este utilizat, în materia relaţiilor de 

prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, termenul de „securitatea şi sănătatea 

în muncă”, dovadă, în acest sens, reprezentînd Directiva UE nr. 89/391/CEE din 12 iunie 1989 

[39] privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor la locul de muncă, care constituie cadrul juridic general în această materie, în baza 

acesteia fiind adoptate o  multitudine de directive specifice.  

Avînd în vedere tendinţele terminologice, manifestate la nivel mondial şi european, 

precum şi intenţia ţării noastre de a ajusta legislaţia naţională în materie de securitate şi sănătate 

în muncă la standardele europene şi internaţionale, devine evidentă finalitatea înlocuirii 

sintagmei „protecţia muncii” cu lexemul „securitatea şi sănătatea în muncă”. Dar care este 
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raportul dintre „protecţia muncii” şi „securitatea muncii”? La reglementarea problematicii vizînd 

protejarea integrităţii corporale şi a sănătăţii salariaţilor la locul de muncă, convenţiile 

internaţionale, directivele europene şi legislaţia naţională recurg la termenul complex de 

„securitate şi sănătate în muncă”. Dualitate noţiunii este dictată de dualitatea scopurilor acestor 

reglementări: securitate muncii vizează prevenirea accidentelor de muncă, iar sănătatea în muncă 

are ca obiectiv evitarea bolilor profesionale. În acelaşi timp, trebuie relevat faptul că protecţia 

muncii are ca scop menţinerea capacităţii de muncă a salariatului prin prevenirea şi eliminarea 

oricăror factori periculoşi sau nocivi care pot provoca fie accidente de muncă, fie boli 

profesionale. Din dispoziţiile constituţionale (art. 43 alin. (2) din Constituţie) rezultă, în mod 

indubitabil, că securitatea muncii constituie o parte integrantă a protecţiei muncii. 

În literatura de specialitate din Republica Moldova şi România, acordarea priorităţii 

termenului „protecţia muncii” sau „securitatea şi sănătatea în muncă” se află în funcţie de 

perioada editării lucrării ce abordează aspecte de dreptul muncii. Manualele, cursurile 

universitare, monografiile mai vechi utilizează termenul „protecţia muncii”, precum cele 

aparţinînd autorilor: Nicolai Romandaş şi Eduard Boişteanu [150, p. 317], Teodor Negru şi 

Cătălina Scorţescu [113, p. 266], Valer Dorneanu şi Gheorghe Bădică [47, p. 661], Tiberiu 

Constantin Medeanu [109, p. 8], Ovidiu Ţinca [181, p. 312]. Aplicanţi ai sintagmei „securitate şi 

sănătate în muncă” sunt autorii Alexandru Ţiclea [169, p. 427], Nicolae Voiculescu [186, p. 

266], Ion Traian Ştefănescu [163, p. 164]. În acest context, atragem atenţia asupra faptului că 

operele pleiadei de autori care se conformă, în cercetările lor, tendinţelor juridice internaţionale 

şi europene, sunt de ediţie mai recentă.  

Puţini dintre autorii menţionaţi se implică în compararea conceptului protecţiei muncii cu 

cel al securităţii muncii. Unul dintre aceştia este autorul român Ion Traian Ştefănescu [164, p. 

289], potrivit căruia sintagmele de „protecţie a muncii” şi de „securitate şi sănătate în muncă” se 

află, pe de o parte, într-un raport de parte la întreg, iar pe de altă parte, ele se află într-un raport 

de la mijloc la scop (măsurile de protecţie a muncii urmăresc asigurarea sănătăţii şi securităţii în 

muncă) [165, p. 633; 196, p. 64]. La această constatare mai putem adăuga că prin utilizarea 

sintagmei „securitate şi sănătate în muncă” se pune un accent mai pronunţat asupra activităţilor 

de prevenire a riscurilor profesionale, de eliminare a factorilor de risc şi de accidentare, precum 

şi asupra celor de informare şi consultare a lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora. 

Pronunţîndu-ne asupra concluziilor formulate de cercetătorul român Ion Traian 

Ştefănescu, menţionăm că acestea sunt confuze, or nu este clar care dintre cele două noţiuni este 

partea şi care  întregul. În plus, considerăm drept eronată afirmaţia precum că protecţia muncii 

are ca scop asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, întrucît instituţia juridică de protecţie a 
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muncii nu are ca scop asigurarea aplicării normelor de securitate a muncii. În formularea 

autorului român este evident faptul că „protecţia muncii” este tratată în calitate de instituţie 

juridică, iar „securitatea şi sănătatea în muncă” – în calitate de ansamblul de relaţii şi activităţi 

reglementate juridic, or aceste noţiuni pot fi comparate doar în calitate de instituţie juridică ori în 

calitate de obiect de reglementare şi domeniu al vieţii sociale. 

În privinţa raportului dintre noţiunile „protecţia muncii” şi „securitatea muncii”, aplicînd 

interpretarea sistemico-juridică, concluzionăm că protecţia muncii este o instituţie a dreptului 

muncii, iar securitatea muncii este o subinstituţie a protecţiei muncii, alături de sănătatea în 

muncă, or securitatea muncii are un scop particular şi anume: prevenirea şi evitarea accidentelor 

profesionale; păstrarea vieţii şi integrităţii corporale a salariaţilor. 

Totodată, notificăm faptul că există şi autori (de exemplu, Alexandru Ţiclea) care au 

înlocuit sintagma „protecţie a muncii” cu cea de „securitate şi sănătate în muncă”, căreia i-au 

formulat aceeaşi definiţie pe care au enunţat-o şi pentru protecţia muncii [169, p. 591]. 

Interferenţele dintre aceste două noţiuni nu se opresc aici, securitatea şi sănătatea în muncă fiind 

percepută şi ca sinonim al protecţiei muncii. Sunt şi interpretări originale cu privire la 

delimitarea noţiunilor „protecţia muncii” de „securitatea muncii”; astfel, autorii autohtoni Teodor 

Negru şi Cătălina Scorţescu, în lucrarea Dreptul muncii. Curs universitar [113, p. 266-286], au 

introdus Capitolul XII, intitulat „Protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă”, în care au 

subliniat că, „în calitatea sa de instituţie complexă a dreptului muncii, protecţia muncii constituie 

o totalitate de norme ale diferitor instituţii ale acestei ramuri de drept care stabilesc un sistem de 

măsuri social-economice, tehnice, sanitaro-igienice, juridice etc. în scopul asigurării securităţii 

şi sănătăţii în muncă (evid. ns. – F.P.)” [113, p. 268]. Aşadar, cercetătorii moldavi consideră că 

cele două noţiuni se află într-un raport de la mijloc la scop. 

Merită a fi relevat faptul că autorii Teodor Negru şi Cătălina Scorţescu abordează 

noţiunea de protecţie a muncii în două sensuri: în sens larg (lato sensu) şi în sens restrîns (stricto 

sensu) [113, p. 266-267]. În sens larg, noţiunea de protecţie a muncii este conturată prin 

dispoziţiile constituţionale. Potrivit art. 43 alin. (2) din Constituţie [28], „Salariaţii au dreptul la 

protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al 

femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, 

concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice”. 

Această prevedere, în opinia autorilor autohtoni, constituie un obiect de reglementare detaliată în 

cadrul normelor dintr-o serie de instituţii ale dreptului muncii, cum ar fi: timpul de muncă şi 

timpul de odihnă; salarizarea; munca femeilor; munca minorilor etc., ceea ce conduce la 

concluzia că, vorbind de protecţia muncii în sens larg, „se are în vedere de fapt esenţa dreptului 
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muncii luată sub aspect juridic” [113, p. 267]. Cu alte cuvinte, autorii Teodor Negru şi Cătălina 

Scorţescu consideră că această categorie juridică (privită în sens larg) scoate în relief funcţia 

socială a dreptului muncii). Totodată, s-a menţionat că noţiunea de protecţie a muncii în sens larg 

reprezintă de fapt un principiu al dreptului muncii, care, în această calitate, „penetrează toate 

instituţiile dreptului muncii şi nu doar normele instituţiei ramurale, plasate în Titlul IX al 

Codului muncii” [113, p. 267]. În cele din urmă, autorii menţionaţi au constatat că noţiunea de 

protecţie a muncii în sens restrîns presupune necesitatea reglementării relaţiilor sociale de 

protecţie a muncii în cadrul dreptului muncii. 

Doctrinarii Eduard Boişteanu şi Nicolai Romandaş, punînd în discuţie delimitarea celor 

două noţiuni („protecţia muncii” şi „securitatea şi sănătatea în muncă”), achiesează la punctul de 

vedere al autorului român Ion Traian Ştefănescu, potrivit căruia sintagmele de „protecție a 

muncii” și de „securitate și sănătate în muncă” se află, pe de o parte, într-un raport de parte la 

întreg, iar pe de altă parte, ele se află într-un raport de la mijloc la scop (măsurile de protecție a 

muncii urmăresc asigurarea sănătății și securității în muncă) [12, p. 598]. În plus, autorii 

menţionaţi mai adaugă că „prin utilizarea sintagmei «securitate și sănătate în muncă» se pune un 

accent mai pronunțat asupra activităților de prevenire a riscurilor profesionale, de eliminare a 

factorilor de risc și de accidentare, precum și asupra celor de informare și consultare a 

lucrătorilor și a reprezentanților acestora” [12, p. 599].  

Desigur că noţiunile de „protecţie a muncii” şi „securitatea muncii” au un caracter 

complex, fapt ce determină necesitatea abordării acestora din mai multe puncte de vedere. Astfel, 

din punct de vedere ergonomic [151, p.358-359; 197, p. 719], protecţia muncii reprezintă un 

ansamblu de măsuri profilactice de natură tehnică, medicală, organizatorică şi juridică 

fundamentate ştiinţific, care fac parte integrantă din procesul de muncă, constituind un element 

important al organizării muncii, măsuri destinate să menţină şi să promoveze sănătatea şi 

capacitatea de performare profesională a oamenilor şi să prevină îmbolnăvirile profesionale şi 

accidentele de muncă. Însă, specialiştii din sfera ergonomiei au observat că, pe plan internaţional 

(în special, în cadrul Uniunii Europene), este promovat conceptul de „securitate şi sănătate în 

muncă”, a cărui aplicabilitate este deplin justificată, deoarece obiectivele urmărite prin legislaţia 

specifică sunt ceva mai largi [106, p. 361]: 

- eliminarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

- crearea unor condiţii de muncă pentru a asigura confortul fizic, psihic şi social al 

executantului. 

Cînd vorbim despre securitatea şi sănătatea în muncă, constatăm că acest concept, de 

asemenea, are un caracter şi conţinut complex, prestigioşii autori români îi atribuie următoarele 
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sensuri: a) „un ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune 

condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, 

sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă; b) „totalitatea 

normelor imperative, reglementărilor şi cerinţelor care contribuie la prevenirea riscurilor 

profesionale şi la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă”; c) „starea de siguranţă a relaţiilor de la 

locul de muncă, creată de angajator prin luarea măsurilor de prevenire, diminuare sau eliminare a 

riscurilor de accidentare în muncă şi îmbolnăvire profesională ale salariaţilor şi ale celorlalţi 

participanţi la procesul de muncă”; d) „una dintre măsurile de protecţie socială la care au dreptul 

salariaţii, în temeiul art. 41 alin. (2) din Constituţia României” [166, p. 319-320]. 

Aşadar, legislaţia muncii a Republicii Moldova şi doctrina autohtonă ne permit să 

afirmăm că termenul de securitate şi sănătate în muncă poate fi cercetat sub mai multe aspecte: 

a) avînd semnificaţia unui principiu de bază al reglementării raporturilor juridice de 

muncă, securitatea şi sănătatea în muncă capătă următoarele valenţe: asigurarea dreptului 

fiecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă care corespund 

cerinţelor protecţiei şi igienei muncii; garantarea dreptului la asigurarea socială şi medicală 

obligatorie a salariaţilor (art. 5 lit. d), s) din CM al RM). Totodată, trebuie notificat faptul că 

dreptul la securitate şi sănătate în muncă se află într-o strînsă legătură cu dreptul la muncă [54, p. 

29; 198, p.32]. Această legătură rezultă, în primul rînd, din prevederile Constituţiei, care, în art. 

43 alin. (1), se referă la dreptul la muncă, iar în alin. (2) al aceluiaşi articol se referă la protecţia 

socială a muncii, inclusiv la securitatea şi igiena muncii; 

b) ca instituţie juridică, securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă o totalitate de norme 

juridice imperative prin intermediul cărora sunt reglementate raporturile juridice ce ţin de 

instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; 

c) ca una dintre măsurile de protecţie socială la care au dreptul salariaţii în temeiul art. 43 

alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova; 

d) ca un element important al organizării muncii, securitatea şi sănătatea în muncă 

reprezintă un ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, 

apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. 

În acest context, observăm că în doctrina moldavă, ca şi în cazul celei române, este mereu 

abordată instituţia protecţiei muncii şi, respectiv, a securităţii şi sănătăţii în muncă. Astfel, în 

toate cursurile universitare de drept al muncii este omniprezent un capitol (sau au alt 

compartiment structural) rezervat studiului succint al problematicii securităţii şi sănătăţii în 

muncă [12, p. 597-641; 150, p. 317-341; 113, p. 266-286; 56, p. 186-265; 171, p. 603-659; 169, 

p. 591-650; 165, p. 625-690; 57, p. 258-266; 176, p. 182-194]. 
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Instituţia juridică a securităţii şi sănătăţii în muncă are un caracter complex, la realizarea 

ei contribuind dispoziţii din diferite ramuri ale dreptului (de exemplu, dreptul protecţiei sociale, 

dreptul administrativ ş.a.). Unele norme specifice altor ramuri de drept au, faţă de normele de 

drept al muncii, un rol ajutător [6, p. 310], asigurînd mijloacele pentru realizarea deplină a 

securităţii muncii în cadrul raportului juridic de muncă [56, p. 193]. Un asemenea rol îl 

îndeplinesc normele de drept administrativ referitoare la modul şi formele de exercitare a 

controlului de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Acelaşi rol îl au normele de drept 

contravenţional sau de drept penal care consacră răspunderea juridică pentru comiterea 

contravenţiilor şi, respectiv, a infracţiunilor împotriva securităţii şi sănătăţii în muncă (art. 55 din 

Codul contravenţional al RM [25], art. 183 din Codul penal al Republicii Moldova [26]).   

Prin conţinutul şi prin numărul dispoziţiilor aplicabile în materia securităţii şi sănătăţii în 

muncă, ponderea principală a reglementărilor din domeniul enunţat aparţine dreptului muncii. În 

acest sens, doctrinarii români au subliniat că reglementarea principală este cuprinsă în dreptul 

muncii, deoarece asigurarea sănătăţii şi securităţii salariatului este necesară în timpul prestării 

muncii [171, p. 603; 110, p. 154]. 

Un interes deosebit prezintă afirmaţia autorilor autohtoni Nicolai Romandaş şi Eduard 

Boişteanu, potrivit căreia instituţia securităţii şi sănătăţii în muncă este alcătuită preponderent din 

norme tehnico-juridice [13, p. 31]. Totodată, autorii menţionaţi au adăugat că normele tehnico-

juridice sunt caracteristice pentru instituţiile juridice al căror obiect de reglementare cuprinde 

relaţiile privind comportamentul salariaţilor în procesul de producţie, faţă de natură, faţă de 

mijloacele de producţie, unelte de muncă ş.a. [13, p. 31]. 

Exprimîndu-ne opinia pe marginea discuţiilor controversate în jurul normelor tehnice 

(tehnologice), subliniem faptul că aceste norme nu fac parte, de regulă, din sistemul 

reglementării juridice a relaţiilor sociale de muncă. Cu toate acestea, aplicarea strictă a unor 

norme tehnice (tehnologice) – normele de securitate şi sănătate în muncă – este asigurată şi prin 

forţa coercitivă a statului [5, p. 275]. 

În ceea ce priveşte studiile monografice în materia ce vizează securitatea şi sănătatea în 

muncă, una dintre cele mai recente şi valoroase abordări este lucrarea Accidentul de muncă, 

semnată de autorul Ioan Marius Aron [2, p. 15]. Astfel, în primul capitol al lucrării, intitulat 

„Consideraţii generale privind securitatea şi sănătatea muncii”, autorul analizează conceptul de 

„protecţie a muncii” şi cel de „securitate a muncii”, concluzionînd, în final, că „sferele noţiunilor 

de protecţie a muncii şi de securitate şi sănătate în muncă nu coincid, protecţia muncii fiind o 

componentă a ansamblului activităţilor de protecţie socială, care se realizează printr-o 

multitudine de măsuri juridice, de natura organizării muncii şi de teoretizare ştiinţifică, având ca 
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scop principal securitatea omului în procesul de muncă (securitatea şi sănătatea în muncă)” [2, p. 

18; 199, p. 819].  

Analizînd aspectele istorice privind preocupările la nivel mondial în domeniul securităţii 

şi sănătăţii muncii, cercetătorul Ioan Marius Aron susţine că, încă din antichitate, însă în mod 

sporadic şi doar pe plan local, apar primele studii şi măsuri în vederea eficientizării condiţiilor de 

muncă şi de organizare a acesteia, de diminuare şi dozare a eforturilor ş.a. [2, p. 18].  Mai mult, 

s-a menţionat că, dea lungul istoriei (în special în perioada secolelor XIII-XX), studiul securităţii 

muncii a evoluat de la empirism la ştiinţă. Cu titlu de exemplu, „medicul francez Arnaud de 

Villeneuve (1235-1313) a dedicat bolilor profesionale, la mijlocul secolului al XIII-lea, mai 

multe capitole din tratatul său de igienă, evidenţiind rolul şi importanţa factorilor de ambianţă 

(căldură, umiditate, pulberi toxice) la diverse locuri de muncă” [2, p. 19].  

În Capitolele II şi III din monografie a fost scoasă în relief instituţia securităţii şi sănătăţii 

în muncă în activitatea organismelor internaţionale (OIM, UE, Consiliul Europei). La acest 

compartiment, autorul IoanMarius Aron conchide că, dea lungul existenţei sale, OIM a elaborat 

22 de instrumente internaţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care pot fi grupate 

în felul următor: patru dintre aceste instrumente conţin dispoziţii generale, unsprezece – se referă 

la protecţia contra unor riscuri determinate şi un număr de şapte se referă la protecţia în anumite 

ramuri de activitate [2, p. 23].  

Capitolul IV al monografiei Accidentul de muncă este rezervat studiului comparativ al 

reglementărilor ce ţin de securitatea muncii în legislaţiile unor ţări europene (Franţa, Italia, 

Germania, Marea Britanie etc.). Aici, autorul vine cu o remarcă potrivit căreia, în ultimele 

decenii, se constată o tendinţă de uniformizare a reglementărilor legislative în materie, situaţie 

datorată atît activităţii OIM, cît şi a Consiliului Europei [2, p. 54]. Noi, în acest sens, intervenim 

cu o precizare: dacă focusăm atenţia asupra ţărilor europene, uniformizarea reglementărilor 

normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se datorează, în mare măsură, iniţiativei 

instituţiilor Uniunii Europene (Parlamentul European, Consiliul European). Şi Republica 

Moldova s-a conformat legislaţiei Uniunii Europene, transpunînd în legislaţia internă o serie de 

directive ale Parlamentului European ce vizează instituţia securităţii şi sănătăţii în muncă. De 

exemplu, Guvernul RM a aprobat Hotărîrea nr. 603 „Privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă” din 

11.08.2011 [72] în scopul transpunerii Directivei Parlamentului European şi Consiliului 

2009/104/CE din 16 septembrie 2009 „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă” [38]. 
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În Capitolele VI-XIII din monografie se recurge la o cercetare detaliată şi multiaspectuală 

a problematicii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Astfel, doctrinarul Ioan Marius 

Aron, în rezultatul cercetărilor întreprinse, a formulat definiţia accidentului de muncă, potrivit 

căreia acesta reprezintă „un eveniment întâmplător şi neprevăzut constând în vătămarea violentă 

a organismului uman, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului 

de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a raportului de 

muncă în baza căruia se desfăşoară activitatea ori în alte condiţii prevăzute de lege şi care 

provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau 

deces” [2, p. 115]. În plus, autorul menţionat a desluşit cu succes principalele elemente necesare 

pentru existenţa accidentului de muncă, şi anume: a) calitatea persoanei accidentate; b) locul 

producerii accidentului; c) timpul în care accidentul s-a produs; d) cauza profesională a 

accidentului; e) acţiunea asupra organismului şi urmările produse. 

Cercetătorul Leonid Caldâba supune investigaţiei, în cadrul tezei de doctorat în ştiinţe 

economice cu tema: Organizarea şi supravegherea protecţiei muncii în Republica Moldova, 

fenomenul protecţiei muncii în Republica Moldova ca sistem complicat, compus din mai multe 

subsisteme (elemente) şi ierarhizat în patru niveluri (unitate economică, administraţie publică 

locală, departament, guvern) [2, p. 115]. Din cercetările doctorale au fost desprinse următoarele 

concluzii: 

a) principalul pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei în cadrul executării unor 

activităţi îl constituie însuşi procesul de muncă, a cărui studiere multilaterală din punctul de 

vedere al prevenirii unor accidente sau îmbolnăviri a avut ca efect formarea unor noi discipline 

ştiinţifice: medicina muncii, psihologia muncii, protecţia muncii ş.a. Protecţia muncii, ca 

disciplina ştiinţifică, studiază legităţile fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, 

precum şi mijloacele şi măsurile de prevenire a acestora. Dar totodată, protecţia muncii se 

prezintă ca o instituţie de drept, care implică elaborarea şi adoptarea mai multor acte legislative, 

a căror respectare ar crea locuri de muncă cu condiţii sănătoase şi inofensive de muncă;  

b) legislaţia cu privire la protecţia muncii trebuie să ţină seama de apariţia noilor procese 

tehnologice, utilaje şi mijloace individuale de protecţie. În plus, această legislaţie urmează să ţină 

cont şi de noile relaţii de muncă, să acorde garanţii sociale persoanelor afectate, să stimuleze 

angajatorii în vederea creării condiţiilor favorabile de muncă [2, p. 1-2]; 

c) analiza factorilor generatori de accidente de muncă demonstrează că însuşi 

comportamentul salariaţilor constituie cauza producerii a peste 50 la sută din cauzele de acest fel. 

Prin urmare, este necesară o nouă atitudine faţă de problema influenţei factorului uman asupra 

ameliorării condiţiilor de muncă prin folosirea diagnosticii profesionale la selectarea cadrelor, 
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formarea unei atitudini conştiincioase faţă de securitatea personală şi a celor din jur, însuşirea 

volumului necesar (minim) de cunoştinţe în vederea recunoaşterii şi evitării pericolului, sporirea 

respon-sabilităţii personale [2, p. 17]; 

d) starea nesatisfăcătoare a securităţii locurilor de muncă se explică prin următoarele: 

condiţiile psihofiziologice necorespunzătoare; pregătirea profesională insuficientă şi neglijarea 

instructajului; gradul pronunţat de uzură a utilajelor şi de „învechire morală” a tehnologiilor; 

nivelul scăzut de mecanizare şi automatizare a locurilor de muncă ce solicită eforturi fizice mari; 

atitudinea iresponsabilă a unor factori de decizie din cadrul unităţilor economice faţă de protecţia 

muncii. Ne raliem la punctul de vedere al autorului Leonid Caldâba, conform căruia, în 

asemenea circumstanţe, singura pîrghie capabilă să amelioreze situaţia în domeniu poate deveni 

sistemul performant al „supravegherii de stat a organizării muncii” [2, p. 17; 52, p. 276].  

Ca o sinteză la cele expuse mai sus, subliniem faptul că însăşi confruntarea noţiunilor de 

„protecţie a muncii” şi „securitatea şi sănătatea în muncă” se rezumă la determinarea celei mai 

corespunzătoare pentru definirea instituţiei de drept care are ca finalitate apărarea vieţii, 

integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor. În acest sens, dăm preferinţă noţiunii de 

„securitate şi sănătate în muncă”, întrucît: 

a) această noţiune se regăseşte atît în reglementările naţionale, cît şi în reglementările 

cadru europene şi în cele de nivel mondial (adoptate sub egida OIM); 

b) această noţiune permite o delimitare mai clară şi mai coerentă a respectivei instituţii 

juridice de alte instituţii ale dreptului muncii, cum ar fi: instituţia garanţiilor şi compensaţiilor 

pentru salariaţi, instituţia timpului de muncă şi a celui de odihnă, instituţii care, în esenţă, au 

acelaşi scop – de asigura condiţii de muncă care să protejeze sănătatea salariaţilor; 

c) această noţiune poate fi cercetată sub mai multe aspecte: ca principiu de bază al 

reglementării raporturilor juridice de muncă; ca instituţie juridică; ca una dintre măsurile de 

protecţie socială la care au dreptul salariaţii în temeiul art. 43 alin. (2) din Constituţia 

Republicii Moldova; ca un element important al organizării muncii. 

 

1.3. Abordarea conceptului de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei 

muncii în cadrul ştiinţei dreptului muncii şi a dreptului administrativ 

Indiferent de modul în care statul se implică în sfera raporturilor juridice de muncă (prin 

elaborarea şi punerea în aplicare a unor reglementări imperative sau dispozitive), se impune 

necesitatea creării unui sistem de organe statale şi obşteşti abilitate cu exercitarea controlului şi a 

supravegherii asupra respectării legislaţiei muncii [12, p. 718; 1, p. 217; 49, p. 55]. Aşadar, statul 

este direct interesat să controleze dacă prescripţiile normative din domeniul muncii se aplică sau 



 33 

nu în mod corect, dacă ele au eficienţa scontată şi, totodată, dacă aceste reglementări contribuie 

sau nu la protecţia juridico-socială corespunzătoare a salariaţilor. În acest context, subliniem că 

legiuitorul moldovean a rezervat Titlul XIII din CM al RM instituţiei juridice a supravegherii şi 

controlului asupra respectării legislaţiei muncii.  

În doctrina juridică moldavă, conceptul juridic al supravegherii şi controlului asupra 

respectării legislaţiei muncii este abordat, de regulă, sub forma unei instituţii juridice distincte a 

dreptului muncii. Astfel, autorii Nicolai Romandaş şi Eduard Boişteanu consideră că noţiunea de 

„supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii” desemnează „activitatea organelor 

competente orientate spre apărarea drepturilor de muncă ale salariaţilor” [150, p. 392]. Suntem 

întru totul de acord cu autorii menţionaţi în ceea ce priveşte necesitatea cercetării doctrinei 

dreptului administrativ privind controlul administrativ extern specializat, în vederea perceperii 

corecte a esenţei controlului şi supravegherii asupra respectării legislaţiei muncii [150, p. 391; 

219, p. 643].  

Ulterior, în manualul de drept al muncii, elaborat şi publicat în anul 2015, cercetătorii 

Eduard Boişteanu şi Nicolai Romandaş au reiterat ideea că instituţia supravegherii şi controlului 

asupra respectării legislaţiei muncii „are o natură complexă, aceasta aflîndu-se sub apanajul a 

două ramuri de drept – dreptul muncii şi dreptul administrativ” [12, p. 718].  

Cercetătorii Teodor Negru şi Cătălina Scorţescu abordează mai detaliat noţiunea şi esenţa 

supravegherii şi controlului asupra respectării legislaţiei muncii. Astfel, autorii au punctat că 

„factorul primordial în ceea ce priveşte legalitatea în sfera muncii salariate îl constituie 

activitatea de supraveghere şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii” [113, p. 301]. În 

continuare, autorii subliniază că importanţa acestui factor este determinată de necesitatea 

asigurării realizării drepturilor şi libertăţilor social-economice fundamentale ale cetăţenilor, 

consfinţite în Constituţia RM, cum ar fi: dreptul la libera circulaţie (art. 27); libertatea opiniei şi 

a exprimării (art. 32); dreptul la informaţie (art. 34); dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 36) ş.a. 

[113, p. 301]. 

Totodată, autorii Teodor Negru şi Cătălina Scorţescu au conturat obiectul supravegherii şi 

controlului în cadrul relaţiilor sociale de muncă, care, în viziunea lor, îl constituie respectarea 

legislaţiei muncii, drepturile de muncă ale persoanelor încadrate în raporturi juridice individuale 

şi colective de muncă. De aici, cercetătorii deduc că obiectivele organelor de supraveghere şi 

control asupra respectării legislaţiei muncii constau în „asigurarea legalităţii în sfera raporturilor 

juridice de muncă şi în apărarea drepturilor subiective ale lucrătorilor” [113, p. 301]. 

În continuare, prezintă interes şi o altă concluzie a cercetătorilor Teodor Negru şi 

Cătălina Scorţescu: supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii se desfăşoară 
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în două sfere ale relaţiilor de muncă, şi anume: 1) în sfera stabilirii condiţiilor de muncă; 2) în 

sfera aplicării muncii salariate. Astfel, în cazul primei sfere, efectuarea supravegherii şi a 

controlului este legată de extinderea reglementării contractuale, inclusiv a celei locale a relaţiilor 

sociale de muncă, avîndu-se în vedere că clauzele din contractele individuale de muncă, din 

contractele colective de muncă şi din convenţiile colective sau din actele juridice emise de 

autorităţile publice ce înrăutăţesc situaţia salariaţilor în comparaţie cu legislaţia muncii sunt nule 

şi nu produc efecte juridice (art. 12 din CM al RM). La acest compartiment, putem adăuga că, în 

temeiul dis-poziţiilor art. 12 din CM al RM, a fost acreditată teoria ordinii publice în dreptul 

muncii, „constînd în posibilitatea de a se acorda drepturi suplimentare salariaţilor, peste plafonul 

legal, cu interdicţia expresă de a se coborî sub acest plafon” [14, p. 18; 8, p. 86; 188, p. 412]. 

Mai mult, ne raliem la opinia autorilor Eduard Boişteanu şi Cătălin Faghian potrivit căreia 

domeniul contractelor în sfera raporturilor juridice de muncă este guvernat şi de principiul in 

favorem potrivit căruia orice clauză contractuală, orice act normativ cu caracter local, precum 

şi orice act de parteneriat social (contractul colectiv de muncă, convenţia colectivă) trebuie să 

corespundă interesului protecţiei salariaţilor [11, p. 96].  Un asemenea principiu este întărit prin 

dispoziţiile art. 11 alin. (2) din CM al RM, potrivit căruia contractele individuale de muncă, 

contractele colective de muncă şi convenţiile colective pot stabili pentru salariaţi drepturi şi 

garanţii de muncă suplimentare la cele prevăzute de Codul muncii şi de alte acte normative, 

precum şi prin cele ale art. 64 alin. (2) din CM al RM – „Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce 

le sunt recunoscute prin prezentul cod. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea la 

drepturile recunoscute salariaţilor sau limitarea acestora este nulă”. Desigur că principiul in 

favorem, consacrat în materia raporturilor juridice de muncă, urmează să fie coroborat cu 

prevederile art. 12 din CM al RM. 

În sfera aplicării condiţiilor de muncă, activitatea de supraveghere şi control rezidă în 

„verificarea corespunderii actelor de aplicare a legislaţiei muncii, adică a actelor de angajare, de 

modificare, suspendare şi încetare a raporturilor juridice de muncă, de utilizare a timpului de 

muncă şi a timpului de odihnă, de retribuire şi normare a muncii, de tragere la răspundere 

disciplinară sau materială etc.” [113, p. 302; 100; 101,102]. 

Dintre studiile relativ recente în materia raporturilor juridice de muncă realizate în 

doctrina moldavă un loc aparte îi revine lucrării lui Tudor Capşa, intitulată Comentariu 

ştiinţifico-practic la Codul muncii al Republicii Moldova [18, p. 44]. Sub aspectul demersului 

ştiinţific întreprins de noi, autorul comentariului a supus unei analize succinte instituţia juridică a 

supravegherii şi controlului asupra respectării legislaţiei muncii. Astfel, în viziunea acestuia, 

supravegherea asupra respectării actelor legislative şi normative în domeniul muncii reprezintă 
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„o formă de activitate a autorităţilor publice privind asigurarea legalităţii în raporturile de muncă 

şi în alte raporturi legate nemijlocit de acestea” [18, p. 47]. În ceea ce priveşte controlul de stat 

asupra respectării actelor legislative şi normative în domeniul muncii, a convenţiilor colective şi 

a contractelor colective de muncă, cercetătorul Tudor Capşa defineşte un astfel de control ca 

fiind „o formă de exercitare a puterii de stat ce asigură respectarea legilor şi altor acte normative 

adoptate (emise) de autorităţile publice, precum şi actele contractuale colective, încheiate de 

partenerii sociali, ce reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi legate nemijlocit de 

acestea” [18, p. 47]. 

După cum am menţionat, instituţia supravegherii şi controlului asupra respectării 

legislaţiei muncii are un conţinut „eterogen”, aceasta aflîndu-se sub apanajul a două ramuri de 

drept – dreptul muncii şi dreptul administrativ [114, p. 371; 157, p. 153]. Aşadar, pentru a 

desluşi aparatul termino-logic, specific instituţiei juridice analizate, este necesar să recurgem, în 

primul rînd, la doctrina dreptului administrativ. Astfel, la noi apare inevitabil întrebarea: ce 

semnificaţii are noţiunea de „supraveghere” şi cea de „control”? În acest sens, ne raliem la opinia 

autorului Victor Guţuleac [58, p. 356], care menţionează că supravegherea reprezintă un control 

limitat. Deci, deosebirea esenţială a supravegherii de control rezidă în faptul că supraveghetorul, 

în procesul înfăptuirii supravegherii, nu se implică în chestiunile interne ale supravegheatului. 

Totodată, autorul menţionat operează distincţia dintre cele două noţiuni în funcţie de volumul 

controlului: controlul propriu-zis procesul în cadrul căruia se verifică legalitatea şi oportunitatea 

activităţii, pe cînd supravegherea se limitează doar la verificarea legalităţii [58, p. 465]. 

După cum menţionează doctrinarul autohton Ion Creangă [36, p.249] , controlul este un 

instrument de determinare a modului în care acţionează cel chemat să realizeze prevederile 

actului, precum şi corespunderea acestora cu scopul legii întru executarea căreia a fost emis. 

Potrivit unei alte opinii [35, p. 149; 154, p. 312], controlul este privit ca acea funcţie a 

administraţiei prin care se realizează conformitatea activităţii administraţiei cu prevederile legale 

şi programul de activitate, cu respectarea cerinţelor sociale şi îndeplinirea interesului general. Ca 

o sinteză la cele expuse, menţionăm că statul, cu ajutorul controlului, urmăreşte dacă actul este 

aplicat corect, dacă are eficienţă, dacă acesta corespunde cerinţelor reale ale relaţiilor sociale 

reglementate etc. 

 

1.4. Concluzii la Capitolul 1 

1. Domeniul în care îşi produc efectele cele mai multe norme de drept internaţional şi 

european al muncii este cel al asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă. După cum am 

menţionat, documentele fundamentale care cuprind norme de aplicaţie generală sunt: 
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- Convenţia OIM nr. 155/1981 „Privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi mediul de 

muncă”;  

- Convenţia OIM nr. 187/2006 privind cadrul de promovare pentru securitate şi sănătate 

în muncă”; 

- Directiva UE nr. 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. 

În raport cu aceste instrumente internaţionale, putem concluziona că reglementările din 

legislaţia muncii a RM în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt puse de acord cu 

normele menţionate mai sus. 

2. Considerăm că noţiunea de „securitate şi sănătate în muncă” poate fi cercetată sub mai 

multe aspecte: a) avînd semnificaţia unui principiu de bază al reglementării raporturilor juridice 

de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă capătă următoarele valenţe: asigurarea dreptului 

fiecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă care corespund 

cerinţelor protecţiei şi igienei muncii; garantarea dreptului la asigurarea socială şi medicală 

obligatorie a salariaţilor (art. 5 lit. d), s) din CM al RM). Totodată, trebuie notificat faptul că 

dreptul la securitate şi sănătate în muncă se află într-o strînsă legătură cu dreptul la muncă; b) ca 

instituţie juridică, securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă o totalitate de norme juridice 

imperative prin intermediul cărora sunt reglementate raporturile juridice ce ţin de instituirea de 

măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; c) ca una dintre 

măsurile de protecţie socială la care au dreptul salariaţii în temeiul art. 43 alin. (2) din 

Constituţia Republicii Moldova; d) ca un element important al organizării muncii, securitatea şi 

sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune 

condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. 

În acest context, observăm că în doctrina moldavă, ca şi în cazul celei române, este mereu 

abordată instituţia protecţiei muncii şi, respectiv, a securităţii şi sănătăţii în muncă. Astfel, în 

toate cursurile universitare de drept al muncii este omniprezent un capitol (sau au alt 

compartiment structural) rezervat studiului succint al problematicii securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

3. Luînd în considerare reglementările în vigoare şi opiniile doctrinarilor, putem afirma 

că securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă o instituţie a dreptului muncii, cuprinzînd 

ansamblul normelor juridice, cu un caracter preponderent imperativ, care reglementează 

relaţiile sociale de asigurare a integrităţii corporale şi a sănătăţii salariaţilor prin stabilirea atît 

în sarcina angajatorului şi autorităţilor publice, cît şi a salariaţilor, a prescripţiilor obligatorii 
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de realizare a activităţilor administrativ-organizatorice, tehnico-inginereşti şi sanitaro-igienice 

pentru pre-venirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

Instituţia juridică a securităţii şi sănătăţii în muncă are un caracter complex, la realizarea 

ei contribuind dispoziţii din diferite ramuri ale dreptului (de exemplu, dreptul protecţiei sociale, 

dreptul administrativ ş.a.). Unele norme specifice altor ramuri de drept au, faţă de normele de 

drept al muncii, un rol ajutător, asigurînd mijloacele pentru realizarea deplină a securităţii muncii 

în cadrul raportului juridic de muncă. Un asemenea rol îl îndeplinesc normele de drept 

administrativ referitoare la modul şi formele de exercitare a controlului de stat în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. În acelaşi timp, subliniem faptul că, prin conţinutul şi prin 

numărul dispoziţiilor aplicabile în materia securităţii şi sănătăţii în muncă, ponderea principală a 

reglementărilor din domeniul enunţat aparţine dreptului muncii.  

4. În opinia noastră, confruntarea noţiunilor de „protecţie a muncii” şi „securitatea şi 

sănătatea în muncă” se rezumă la determinarea celei mai corespunzătoare pentru definirea 

instituţiei de drept care are ca finalitate apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 

salariaţilor. În acest sens, dăm preferinţă noţiunii de „securitate şi sănătate în muncă”, întrucît: 

a) această noţiune se regăseşte atît în reglementările naţionale, cît şi în reglementările 

cadru europene şi în cele de nivel mondial (adoptate sub egida OIM); 

b) această noţiune permite o delimitare mai clară şi mai coerentă a respectivei instituţii 

juridice de alte instituţii ale dreptului muncii, cum ar fi: instituţia garanţiilor şi compensaţiilor 

pentru salariaţi, instituţia timpului de muncă şi a celui de odihnă, instituţii care, în esenţă, au 

acelaşi scop – de asigura condiţii de muncă care să protejeze sănătatea salariaţilor; 

c) această noţiune poate fi cercetată sub mai multe aspecte: ca principiu de bază al 

reglementării raporturilor juridice de muncă; ca instituţie juridică; ca una dintre măsurile de 

protecţie socială la care au dreptul salariaţii în temeiul art. 43 alin. (2) din Constituţia Republicii 

Moldova; ca un element important al organizării muncii. 

5. După cum am observat, în doctrina juridică moldavă, conceptul juridic al supravegherii 

şi controlului asupra respectării legislaţiei muncii este abordat, de regulă, sub forma unei 

instituţii juridice distincte a dreptului muncii. Totuşi, considerăm că această instituţie are un 

conţinut „eterogen”, ea aflîndu-se sub apanajul a două ramuri de drept – dreptul muncii şi dreptul 

administrativ. 
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2. PREZENTAREA COMPARATIVĂ ŞI TELEOLOGICĂ A MECANISMULUI 

LEGAL DE ORGANIZARE ŞI ASIGURARE A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII  

ÎN MUNCĂ 

 

2.1. Reglementarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin prisma instrumentelor 

internaţionale şi a legislaţiei Republicii Moldova 

În general, procesul de muncă reprezintă un sistem format din patru componente de bază: 

omul (executantul), sarcina de muncă (activitatea pe care executantul trebuie să o desfăşoare), 

mijloacele de producţie (instalaţii, maşini, agregate, materii prime etc.) şi mediul de muncă 

(ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care executantul îşi desfăşoară 

activitatea; cu alte cuvinte, mediul de muncă este format din mediul fizic ambiant şi mediul 

social), care interacţionează şi se intercondiţionează, într-o relaţie perpetuă [2, p. 11].  

Urmările pe care le au asupra salariaţilor, asupra familiilor acestora, precum şi asupra 

angajatorilor (unităţilor) şi a societăţii în ansamblu, au impus necesitatea unei intense activităţi 

de prevenire a producerii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi de 

promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă. După cum s-a menţionat în doctrina autohtonă, de-a 

lungul timpului, a fost stabilit şi treptat cizelat sistemul de securitate şi sănătate în muncă, care 

are drept scop asigurarea celor mai bune condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii 

fizice şi psihice a salariaţilor. „Cu toate acestea, deşi eforturile depuse sunt apreciate ca imense, 

accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale sunt încă frecvente, iar salariaţii continuă să 

înfrunte solicitări, agresiuni sau riscuri profesionale serioase” [12, p. 598; 131, p. 524]. S-a 

estimat [106, p. 357] că pierderile anuale, ca urmare a accidentelor de muncă, a bolilor 

profesionale sau a altor leziuni legate de muncă, sunt, de obicei, în valoare de peste 4% din 

produsul naţional brut total (PNB) al tuturor ţărilor din lume ca, de exemplu: SUA – costul anual 

al accidentelor în industria prelucrătoare este mai mare de 190 de miliarde de dolari SUA; 

Australia – costul afecţiunilor şi bolilor legate de muncă a fost estimat între 15 şi 37 miliarde de 

dolari australieni; statele membre ale Uniunii Europene – pierderea din PNB cauzată prin 

accidente şi boli legate de muncă oscilează între 2,6 la 3,8 la sută ş.a. În acelaşi timp, atenţionăm 

că, în Republica Moldova, din cauza deficienţelor de securitate, anual, potrivit statisticilor, se 

înregistrează un număr impunător de accidentaţi proveniţi din accidente de muncă [133, p. 515]. 

În continuare, vom prezenta dinamica accidentelor de muncă înregistrate. 
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Tabelul 2.1. 

Dinamica accidentelor de muncă înregistrate [136; 137; 138; 139; 140;141; 142] 

Nr. 
d/o Indicatorii 

Unitate 
de 

măsu-
ră 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Numărul de 
accidentaţi 

persoa-
ne 

550 554 651 569 452 425 599 

1.1. Indicele 
frecvenţei 

accidentelor 

persoa-
ne 

0,8667 0,6733 1,07 0,96 0,7625 0,7198 1,0256 

1.2. Numărul 
accidentelor 

mortale 

persoa-
ne 

52 45 39 50 39 32 38 

2. Numărul 
persoanelor 

cu boli 
profesionale 

persoa-
ne 

32 34 nu sunt 
date 

statistice 

nu sunt 
date sta-
tistice 

nu sunt 
date sta-
tistice 

nu sunt 
date 

statistice 

nu sunt 
date 

statis-
tice 

3. Numărul 
total de zile-
om de inca-
pacitate tem-

porară de 
muncă al 

accidentaţilo
r 

zile-om 18484 19300 14449 13827 15843 13109 14369 

3.1. Indicele de 
durată medie 
al incapaci-
tăţii tempo-
rare de mun-

că pentru 
accidente de 

muncă 

zile-om 33,6073 34,84 22,19 24,3 35,05 30,84 23,99 

4. Cheltuielile 
aferente 

măsurilor de 
protecţie a 

muncii 

mii lei 173846,1
1 

199859,7
7 

187182,
1 

213950 217756,
9 

238666,
2 

235406,
2 
 

5. Pierderile 
materiale în 
urma acci-
dentelor de 

muncă 
suportate de 

unităţile  

lei 4258398 
 

3895583 2963300 306380
0 

3336700 
 

1850900 3153300 

 

După cum putem observa, în perioada anilor 2007-2013, în Republica Moldova, au fost 

accidentaţi (inclusiv mortal) 3800 de angajaţi, iar pierderile materiale aferente accidentelor de 

muncă au fost estimate la 22 milioane de lei.   

În Republica Moldova, dreptul la protecţia muncii este garantat prin dispoziţiile 

constituţionale. Art. 43 alin. (2) din Constituţia RM subliniază că măsurile de protecţie privesc 

securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu 
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minim pe economie, repausul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii 

grele, precum şi alte situaţii specifice. Mai mult, protecţia vieţii şi sănătăţii salariaţilor este 

garantată şi prin dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Constituţie, conform cărora statul garantează 

fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. „Dat fiind faptul că în societatea 

umană nu există viaţă fără muncă, asigurarea dreptului la viaţă, în genere, nu poate fi concepută 

fără crearea condiţiilor de muncă sănătoase şi nepericuloase, deoarece anume în sfera muncii 

fiecare om se formează pe deplin ca fiinţa umană şi ca creator al tuturor bunurilor materiale şi 

spirituale” [113, p. 269].  

Adoptată în 2008, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI/2008 (în continuare 

– Legea RM nr. 186-XVI/2008) transpune în legislaţia moldovenească Directiva Consiliului 

89/391/CEE „Privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă” din 12 iunie 1989, care stă la baza adoptării tuturor 

directivelor particulare (sectoriale) privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. Totodată, 

trebuie relevat faptul că, anterior Legii RM nr. 186-XVI/2008, securitatea şi sănătatea în muncă 

(mai exact, protecţia muncii) era reglementată prin Legea RM nr. 625/1991 „Cu privire la 

protecţia muncii” (abrogată). Astfel, în această lege a fost utilizată noţiunea de protecţie a 

muncii, care, potrivit legiuitorului moldovean, desemna un sistem de măsuri şi mijloace social-

economice, organizatorice, tehnice, curative şi profilactice, care acţionează în baza actelor 

legislative şi a altor acte normative şi care asigură securitatea angajatului, păstrarea sănătăţii şi 

menţinerea capacităţii lui de lucru în procesul muncii (art. 1 din Legea RM nr. 625/1991 „Cu 

privire la protecţia muncii”, abrogată) . Dispoziţiile Legii RM nr. 625/1991 erau concretizate şi 

dezvoltate printr-o serie de acte normative, cum ar fi: Legea asigurării pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale nr. 756-XIV/1999 [83]; Hotărîrea Guvernului RM nr. 380 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă” din 23.04.1997 (abro-gată) 

[61]; Normele pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 54/2001 [115]; Hotărîrea Guvernului RM 

nr. 706 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă” 

din 05.06.2002 (abrogată) [62] ş.a. Aşadar, Republica Moldova avea, la data începerii 

procesului de transpunere a directivelor europene, o legislaţie destul de amplă, însă nu 

suficientă, cu privire la protecţia sănătăţii şi a securităţii angajaţilor. Mai mult, nivelul 

protecţiei era inferior celui reglementat prin normele europene, astfel încît impactul procesului 

de transpunere asupra acestui domeniu al dreptului muncii este unul calitativ, benefic, şi nu de 

nuanţă. 
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Din dispoziţiile CM al RM şi ale Legii RM nr. 186-XVI/2008 putem desprinde 

următoarele trăsături caracteristice ale reglementărilor ce vizează securitatea şi sănătatea în 

muncă [12, p. 599-601; 150, p. 317; 165, p. 634; 169 p. 599-601]:  

1) este o dovadă a legăturii indisolubile dintre dreptul la muncă şi protecţia sănătăţii şi 

securităţii în muncă. Este firesc faptul că, fără asigurarea tuturor condiţiilor care să protejeze 

sănătatea şi viaţa lucrătorului, însuşi dreptul la muncă nu s-ar putea realiza (valorifica). Cu 

referire la dimensiunea juridică a problemei, menţionăm faptul că principiul dreptului la protecţia 

muncii este consacrat în art. 43 alin. (2) din Constituţie, în legătură directă cu dreptul la muncă; 

2) constituie o expresie a implicării statului – chiar şi în condiţiile economiei de piaţă – 

în instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de 

muncă. În acest sens, menţionăm că, potrivit art. 5 din Legea RM nr. 186-XVI/2008, politica 

statului în domeniul enunţat include următoarele sfere de acţiune, în măsura în care ele afectează 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor, mediul de lucru: a) conceperea, încercarea, alegerea, 

înlocuirea, instalarea, amenajarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor materiale ale muncii 

(locurile de muncă, mediul de lucru, uneltele, maşinile şi materialele, substanţele şi agenţii 

economici, fizici şi biologici, procedeele de lucru); b) legăturile care există între componentele 

materiale ale muncii şi persoanele care execută sau supervizează munca, precum şi adaptarea 

maşinilor, materialelor, timpului de muncă, organizării muncii şi procedeelor de lucru la 

capacităţile fizice şi mintale ale lucrătorilor; c) instruirea, inclusiv instruirea periodică, 

calificarea şi motivaţia lucrătorilor care participă, cu un titlu sau altul, la atingerea nivelurilor 

suficiente de securitate şi sănătate în muncă; d) comunicarea şi cooperarea în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă la toate nivelurile: de la nivelul grupului de lucru, al unităţii şi 

pînă la nivelul naţional. Totodată, subliniem faptul că atribuţiile coordonării securităţii şi 

sănătăţii în muncă sunt puse în seama Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care, 

potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (2) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, dispune de următoarele 

atribuţii principale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: a) organizează elaborarea 

proiectelor de acte normative privind securitatea şi sănătatea în muncă şi, după consultarea 

patronatelor şi sindicatelor, le înaintează Guvernului RM spre aprobare; b) asigură monitorizarea 

aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă; c) organizează elaborarea 

instrucţiunilor-cadru de securitate şi sănătate în muncă pentru anumite ocupaţii sau pentru 

desfăşurarea unor lucrări complexe; d) avizează proiectele de instrucţiuni-cadru de securitate şi 

sănătate în muncă; e) asigură publicarea anuală a informaţiei privind măsurile luate în realizarea 

politicii statului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, privind accidentele de muncă şi 

bolile profesionale; f) asigură întreţinerea de legături cu reţeaua internaţională de informare în 
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domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; g) reprezintă statul în relaţiile internaţionale în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;  

3) caracterul preponderent imperativ al reglementărilor ce ţin de securitatea şi 

sănătatea în muncă. Deşi problemele securităţii şi sănătăţii în muncă pot constitui obiectul 

negocierilor colective şi (sau) individuale, ele sunt tranşate, în primul rînd, prin normele 

imperative cuprinse în CM al RM, în Legea RM nr. 186-XVI/2008 şi în alte acte normative. Prin 

intermediul acestor norme, sunt statuate expres obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

4) îmbinarea intereselor generale cu interesele personale ale lucrătorilor în cadrul 

reglementării legale a securităţii şi sănătăţii în muncă. În ansamblul prevederilor legale privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, interesele generale (creşterea productivităţii muncii, asigurarea 

dezvoltării şi perfecţionării forţelor de producţie ş.a.) se îmbină cu ocrotirea intereselor personale 

ale lucrătorilor [56, p.197-198; 135], constînd în protejarea sănătăţii şi a vieţii lor, precum şi 

asigurarea, prin crearea condiţiilor adecvate (inofensive) de muncă, a venitului lor din muncă; 

5) prioritatea funcţiei preventive a dispoziţiilor legale referitoare la securitatea şi 

sănătatea în muncă. Fără îndoială, toate normele juridice îndeplinesc, în primul rînd, o funcţie 

preventivă. Totuşi, în materia securităţii şi sănătăţii în muncă, normele legale pun un accent cu 

totul deosebit pe această funcţie. Ne raliem întru totul la opinia autorilor români precum că „prin 

definiţie, prevenirea este de esenţa dispoziţiilor legale de protecţie a muncii” [56, p.198; 160 

p.362]. În acelaşi timp, caracterul preventiv al reglementărilor din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă poate fi probat, de exemplu, şi prin punerea în sarcina angajatorului a 

obligaţiei de informare (art. 14 din Legea RM nr. 186-XVI/2008) potrivit căreia respectivul 

angajator trebuie să ia măsurile necesare pentru ca lucrătorii şi (sau) reprezentanţii acestora din 

unitate să primească toate informaţiile necesare privind: a) riscurile profesionale, precum şi 

activităţile şi măsurile de protecţie şi prevenire atît la nivelul unităţii, în general, cît şi la nivelul 

fiecărui tip de post de lucru şi (sau) de funcţie, în particular; b) măsurile luate conform 

dispoziţiilor art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea RM nr. 186-XVI/2008 (de exemplu, desemnarea 

lucrătorilor care vor aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a 

lucrătorilor); 

6) caracterul universal al reglementărilor ce vizează materia securităţii şi sănătăţii în 

muncă. Prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se aplică în toate 

domeniile de activitate atît publice, cît şi private. Mai mult, dispoziţiile Legii RM nr. 186-

XVI/2008 se aplică: a) angajatorilor; b) lucrătorilor; c) reprezentanţilor lucrătorilor; d) 

persoanelor care solicită angajarea în cîmpul muncii, aflate în unitate cu permisiunea 
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angajatorului, în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale; e) persoanelor care 

desfăşoară muncă neremunerată în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat; f) 

persoanelor care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care 

dovada clauzelor contractuale şi a prestaţiilor efectuate se poate face prin orice alt mijloc de 

probă; g) persoanelor care, pe durata ispăşirii pedepsei în locuri de detenţie, lucrează în atelierele 

instituţiilor penitenciare sau la alte locuri de muncă; h) şomerilor, pe durata participării acestora 

la o formă de pregătire profesională. Aşadar, concluzionăm că aplicarea dispoziţiilor legale cu 

privire la securitatea şi sănătatea în muncă este extinsă şi asupra persoanelor care nu sunt 

implicate nemijlocit în raporturi juridice de muncă (voluntari, şomeri, persoanele care îşi 

ispăşesc pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii) [12, p.600; 148, 

p.131]. Însă, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, Legea în cauză nu este 

aplicabilă dacă unele caracteristici inerente anu-mitor activităţi specifice forţelor armate, poliţiei 

sau serviciilor de protecţie civilă sunt, în mod inevitabil, în contradicţie cu dispoziţiile ei. În 

acest caz, securitatea şi sănătatea lucrătorilor se vor asigura ţinîndu-se cont, în măsura 

posibilităţii, de dispoziţiile Legii RM nr. 186-XVI/2008;   

7) se integrează, în mod organic, în procesele de muncă: fie că măsurile se iau înainte 

de începerea activităţilor de producţie ori de servicii, fie că se iau în faza dotării tehnologice 

(cu echipamente de lucru). Astfel, echipamentele tehnice trebuie să fie proiectate, fabricate şi 

utilizate astfel încît să corespundă standardelor şi normelor de securitate şi sănătate în muncă şi 

să nu pună în pericol viaţa sau sănătatea oamenilor; 

8) măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o 

situaţie, obligaţii financiare din partea lucrătorilor (art. 10 alin. (7) din Legea RM nr. 186-

XVI/2008). 

În afară de CM al RM şi de Legea RM nr. 186-XVI/2008, mai multe acte normative sunt 

axate pe asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, şi anume:   

- Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756-XIV/1999 din 

24 decembrie 1999 [83]; 

- Legea RM nr. 278-XIV/1999 „Privind modul de recalculare a sumei de compensare a 

pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul 

exercitării obligaţiilor de serviciu” din 11 februarie 1999 [84]; 

- Legea RM nr. 140-XV/2001 „Privind Inspectoratul de Stat al Muncii” din 10 mai 2001 

[85]; 

- Legea RM nr. 10-XVI/2009 „Privind supravegherea de stat a sănătăţii publice” din 3 

februarie 2009 [87]; 
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- Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII/1995 din 28 martie 1995 [88]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 95 „Pentru aprobarea unor acte normative privind 

implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008” din 5 

februarie 2009, prin care au fost aprobate: a) Regulamentul privind modul de organizare a 

activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale; b) 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în 

muncă [63]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 353 „Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de 

securitate şi sănătate la locul de muncă” din 5 mai 2010 [64]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1487 „Cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor şi 

locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare 

pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare” din 31 decembrie 2004 [65]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1223 „Privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi 

funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de 

odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar” 

din 9 noiembrie 2004 [66]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1361 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de 

cercetare a accidentelor de muncă” din 22 decembrie 2005 [35]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1335 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de 

lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii 

nefavorabile” din 10 octombrie 2002 [67]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1101 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale” din 17 

octombrie 2001 [69]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 513 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata 

de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de 

muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale” 

din 11 august 1993 [70]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 624 „Privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, 

profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, prescrise femeilor şi a Normelor de 

solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor” din 6 

octombrie 1993 [71]; 
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 - Hotărîrea Guvernului RM nr. 603 „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă” din 11 august 

2011 [72]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 244 „Privind aprobarea Cerinţelor minime pentru 

protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă” din 8 

aprilie 2013 [73]; 

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 324 „Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar 

privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva 

riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă” din 30 mai 2013 [74]; 

- Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate prin Ordinul 

ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 54 din 8 noiembrie 2001 [115]; 

- Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din 

întreprinderi, instituţii, organizaţii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale 

nr. 49 din 1 octombrie 2001 [116]; 

- Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii, aprobate prin 

Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 40 din 16 august 2001 [117]; 

- Hotărîrea Medicului-şef sanitar de stat al RM nr. 2 „Cu privire la instruirea igienică a 

angajaţilor” din 1 august 2014 [80]; 

- Regulamentul şi Normele igienice privind reglementarea expunerii la radiaţii a 

populaţiei de la sursele naturale, aprobate prin Hotărîrea Medicului-şef sanitar de stat al RM nr. 

217 din 30 iulie 2001 [144]. 

Este demn de a fi menţionat faptul că instituţia juridică a securităţii şi sănătăţii în muncă a 

fost supusă unor reglementări detaliate şi pe plan internaţional. Astfel, primele reglementări 

dispersate pe tema prevenirii accidentelor de producţie au apărut în statele industriale în secolul 

al XIX-lea, primele congrese pentru securitatea muncii s-au desfăşurat la Paris (1889), Berna 

(1897) şi Milano (1894), iar în 1889 s-a constituit Asociaţia pentru prevenirea accidentelor în 

fabrici [46, p. 115; 191, p.136]. 

Securitatea şi sănătatea la locul de muncă a constituit centrul preocupărilor OIM, aceasta 

elaborînd un număr impunător de recomandări şi 22 de convenţii (4 instrumente conţin dispoziţii 

generale; 11 se referă la protecţia contra unor riscuri determinante; 7 statuează protecţia în 

anumite ramuri de activitate), unele dintre care au fost ratificate şi de Republica Moldova: 

Convenţia OIM nr. 187/2006 privind cadrul de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă 

(ratificată prin Legea RM nr. 72-XVIII din 26.11.2009) ; Convenţia OIM nr. 81/1947 privind 

inspecţia muncii în industrie şi comerţ (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 593-XIII 
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din 26.09.1995); Convenţia OIM nr. 127/1967 cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor 

care pot fi transportate de un singur lucrător (ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 

1330-XIII din 26.09.1997); Convenţia OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură 

(ratificată prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 1330-XIII din 26.09.1997); Convenţia OIM nr. 

155/1981 privind securitatea şi igiena muncii şi mediul de muncă (ratificată prin Legea 

Parlamentului nr. 755-XIV din 24.12.1999); Convenţia OIM nr. 119/1963 privind dotarea 

maşinilor cu dispozitive de protecţie (ratificată prin  Legea RM nr. 1404-XV din 24.10.2002); 

Convenţia OIM nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi 

acţiunea imediată în vederea eliminării lor (ratificată prin Legea RM nr. 849-XV din 

14.02.2002); Convenţia OIM nr. 184/2001 privind securitatea şi igiena muncii în agricultură 

(ratificată prin Legea RM nr. 1058-XV din 16.05.2002); Convenţia OIM nr. 152/1979 privind 

securitatea şi igiena muncii în operaţiunile portuare (ratificată prin Legea RM nr. 339-XVI din 

17.11.2006) [185, p. 172]. 

Potrivit doctrinarului român Andrei Popescu [132, p. 220], activitatea OIM în materia 

securităţii şi sănătăţii în muncă se fundamentează pe trei mari principii: 1) munca trebuie 

efectuată într-un mediu salubru, corespunzător, sănătos; 2) condiţiile de muncă trebuie să fie în 

concordanţă cu binele şi cu demnitatea lucrătorului; munca trebuie să ofere veritabile posibilităţi 

pentru ca lucrătorul să se realizeze profesional şi să se dezvolte pentru a putea servi societatea. 

În ceea ce priveşte instrumentele OIM ce conţin dispoziţii generale în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, este necesar să prezentăm, în primul rînd, Convenţia OIM nr. 

155/1981 privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi mediul de muncă. Această convenţie 

stipulează că statul care o ratifică trebuie să definească, să pună în aplicare şi să reexamineze 

periodic o politică naţională coerentă în materie de securitate şi sănătate a lucrătorilor şi a 

mediului de muncă [224 p. 153]. O astfel de politică trebuie să urmărească prevenirea 

accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a oricăror atentate la sănătatea lucrătorilor ca 

urmare a prestării muncii, reducînd la minimum cauzele riscurilor inerente în mediul de muncă, 

în măsura în care aceasta este rezonabilă şi practic realizabilă. Totodată, trebuie subliniat că, 

reieşind din prevederile art. 8, 10, 19, 20 din Convenţia OIM nr. 155/1981, politica naţională în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu poate fi elaborată şi aplicată decît în concertare cu 

partenerii sociali. 

În plus, potrivit art. 5 din Convenţia OIM nr. 155/1981, politica naţională din domeniul 

enunţat va trebui să ţină cont de următoarele mari sfere de acţiune, în măsura în care ele 

afectează securitatea, igiena muncii şi mediul de muncă: a) conceperea, încercarea, alegerea, 

înlocuirea, instalarea, amenajarea, utilizarea şi întreţinerea componentelor materiale ale muncii 
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(locuri de muncă, mediu de muncă, utilaje, maşini şi materiale, substanţe şi agenţi chimici, fizici 

şi biologici, procedee de lucru); b) legăturile care există între componentele materiale ale muncii 

şi persoanele care execută sau supraveghează munca, precum şi adaptarea maşinilor, 

materialelor, timpului de lucru la capacităţile fizice şi mintale ale muncitorilor; c) formarea şi 

formarea complementară necesară, calificările şi motivaţia persoanelor care intervin, într-o 

calitate sau alta, pentru ca nivelele de securitate şi igienă suficiente să fie atinse; d) comunicarea 

şi cooperarea la nivelul grupului de muncă şi al întreprinderii şi la toate celelalte nivele 

corespunzătoare, inclusiv pînă la nivelul naţional; e) protecţia muncitorilor şi a reprezentanţilor 

lor împotriva tuturor măsurilor disciplinare consecutive acţiunilor efectuate de ei pe bună 

dreptate conform politicii vizate mai sus. 

În conformitate cu art. 9 din Convenţia OIM nr. 155/1981 [33], controlul aplicării legilor 

şi prescripţiilor referitoare la securitate, igiena şi mediul de muncă va trebui să fie asigurat de un 

sistem de inspecţie corespunzător şi suficient.Totodată, sistemul de control trebuie să prevadă 

sancţiuni corespunzătoare în cazul comiterii unei încălcări a legilor şi prescripţiilor. De 

asemenea, instrumentul internaţional menţionat pune accent pe colaborarea, consultarea şi 

schimbul de informaţii dintre angajator, salariaţi şi reprezentanţii acestora în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă. În acest sens, art. 19 din Convenţia OIM nr. 155/1981 prevede că, la nivel 

de întreprindere, trebuie adoptate dispoziţii, potrivit cărora:  

- lucrătorii, în cadrul activităţii lor, să coopereze cu angajatorul în domeniul securităţii şi 

igienei muncii;  

- reprezentanţii salariaţilor în întreprindere să recepţioneze informaţie suficientă referitor 

la măsurile luate de angajator pentru a garanta securitatea şi sănătatea în muncă;  

- salariaţii şi reprezentanţii acestora în întreprindere să beneficieze de formare şi instruire 

în domeniul securităţii şi igienei muncii; 

- salariatul va semnala superiorului său nemijlocit despre situaţia în privinţa căreia există 

un temei rezonabil de a credea că aceasta prezintă un pericol iminent şi grav pentru viaţa sau 

sănătatea sa şi, pînă cînd angajatorul va lua măsuri pentru a remedia situaţia, în caz de necesitate, 

superiorul informat nu va fi în drept să ceară lucrătorilor reluarea lucrului într-o situaţie unde 

persistă un pericol iminent şi grav pentru viaţă sau sănătate. 

Convenţia OIM nr. 155/1981 prevede inserţia în programele de educaţie a disciplinelor 

referitoare la securitatea muncii. Astfel, potrivit art. 14 din Convenţie, vor trebui luate măsuri 

pentru a încuraja incluziunea chestiunilor de securitate, igienă şi mediul de muncă în programele 

de educaţie şi de formare la toate nivelele, inclusiv în programele de învăţămînt superior tehnic, 

medical sau profesional, într-o măsură să satisfacă nevoile de formare a tuturor salariaţilor. 
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Convenţia OIM nr. 155/1981 proclamă cu caracter obligatoriu aplicarea principiului 

potrivit căruia măsurile de securitate şi de igienă a muncii nu trebuie să antreneze nici o 

cheltuială din partea lucrătorilor (art. 21). 

În sfîrşit, o altă prevedere esenţială este aceea potrivit căreia lucrătorul care părăseşte 

locul de muncă pentru că avea un motiv rezonabil de a gîndi că acesta prezintă un pericol 

iminent pentru viaţa sau sănătatea sa, trebuie protejat contra unor consecinţe sau măsuri 

nejustificate ce pot fi luate împotriva lui [132, p. 221].  

Convenţia OIM nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate a muncii (neratificată de 

Republica Moldova) promovează ideea favorizării sănătăţii fizice şi intelectuale a tuturor 

lucrătorilor prin menţinerea unui mediu de muncă sigur, sănătos, adecvat, prin acţiunea unui 

serviciu preventiv de consiliere a tuturor lucrătorilor şi prin adoptarea unei politici naţionale 

coerente în materie. 

Potrivit dispoziţiilor Convenţiei OIM nr. 161/1985, statul este obligat să elaboreze, să 

implementeze şi să reexamineze periodic o politică naţională care să prevadă dezvoltarea treptată 

a serviciilor de igienă a muncii în toate unităţile, coordonînd măsurile ce urmează a fi adoptate în 

acest scop cu organizaţiile cele mai reprezentative ale patronilor şi lucrătorilor.  

Serviciile de igienă a muncii, personalul cărora se va bucura, în exercitarea funcţiilor 

sale, de o independenţă profesională deplină faţă de patroni, lucrători şi reprezentanţii lor, trebuie 

să îndeplinească următoarele funcţii: 1) identificarea şi evaluarea riscurilor aferente factorilor 

nocivi, prezenţi la locul de muncă; 2) monitorizarea factorilor mediului de muncă şi a practicilor 

de muncă de natură să afecteze sănătatea lucrătorilor; 3) consultarea privind planificarea şi 

organizarea muncii; 4) participarea la elaborarea programelor avînd ca scop perfecţionarea 

practicilor de muncă, precum şi la testarea şi evaluarea sanitaro-igienică a noului echipament; 5) 

consultarea în materie de protecţie a sănătăţii lucrătorilor, securitate şi igienă a muncii, 

ergonomie şi mijloace de protecţie individuală şi colectivă; 6) monitorizarea stării sănătăţii 

lucrătorilor în legătură cu munca; 7) promovarea adaptării muncii la lucrător; 8) participarea la 

realizarea măsurilor privind reabilitarea profesională; 9) colaborarea în domeniul asigurării cu 

informaţie şi al instruirii privind securitatea şi igiena muncii şi ergonomia; 10) organizarea 

primului ajutorul medical şi a tratamentului de urgenţă; 11) participarea la cercetarea 

accidentelor de muncă şi a cazurilor de boli profesionale. 

Conform experienţelor naţionale, serviciile de igienă a muncii pot fi organizate, după caz, 

de întreprinderi sau grupuri de întreprinderi, de puterea publică ca servicii oficiale, de instituţiile 

de securitate socială, de către oricare alt organism abilitat de puterea publică sau prin combinarea 

acestor formule de organizare. 
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În cele din urmă, invocăm încă o dispoziţie esenţială, cuprinsă în textul Convenţiei OIM 

nr. 161/1985, potrivit căreia supravegherea sănătăţii lucrătorilor trebuie să fie gratuită şi 

efectuată, pe cît posibil, în timpul orelor de muncă, fără ca prin acestea să se afecteze cuantumul 

salariului. 

În opinia noastră, Republica Moldova poate ratifica, la ora actuală, fără nici o 

dificultate, în baza actualului CM al RM şi a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-

XVI/2008, Convenţia OIM nr. 161/1985. Primii paşi, în acest sens, au fost întreprinşi: în temeiul 

Ordinului ministrului sănătăţii, s-a instituit grupul intersectorial de lucru pentru argumentarea 

ratificării şi implementării Convenţiei OIM nr. 161/1984 (ordinul nr. 230 din 11.03.2013 [119]). 

O convenţie modernă este Convenţia OIM nr. 174/1993 privind prevenirea accidentelor 

industriale majore (neratificată de Republica Moldova), al cărei obiectiv rezidă în prevenirea 

accidentelor industriale majore, reducerea la minimum a riscurilor de accidentare majore, ca şi 

reducerea la minimum a efectelor unor astfel de accidente. După cum observă doctrinarul român 

Andrei Popescu, Convenţia OIM nr. 174/1993, cu un grad ridicat de tehnicitate, porneşte de la 

necesitatea eliminării cauzelor unor asemenea accidente care ţin, în principal, de organizare şi 

factorul uman, defectarea componentelor industriale, şi abateri de la condiţiile normale de 

funcţionare, precum şi interferenţe externe şi forţe naturale [132, p. 221-222; 193, p. 396].   

Convenţia OIM nr. 187/2006 [34]  privind cadrul de promovare a securităţii şi sănătăţii în 

muncă reiterează postulatele prevăzute de Convenţia OIM nr. 155/1981, dar prevede şi 

mecanisme juridice noi, specifice, menite să asigure protejarea şi exerciţiul dreptului salariatului 

la securitate şi sănătate în muncă: 

a) spre deosebire de Convenţia OIM nr. 155/1981, Convenţia OIM nr. 187/2006 evocă, la 

nivel de direcţie fundamentală a politicii naţionale în domeniul vizat, promovarea şi progresarea 

dreptului lucrătorilor la un mediu de muncă sigur şi salubru (art. 3 alin. (2) din Convenţie); 

b) inovaţia normativă a Convenţiei OIM nr. 187/2006 se prezintă a fi impunerea formării 

de către fiecare stat-membru al OIM, după consultarea organelor reprezentative ale salariaţilor şi 

angajatorilor, a unui sistem naţional în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care potrivit art. 

4 alin. (2)-(3), trebuie să includă: legislaţia, acordurile colective şi orice alte instrumente 

pertinente în materie de securitate şi sănătate în muncă; o autoritate sau organism, ori autorităţi şi 

organisme responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, desemnate conform 

legislaţiei şi practicilor naţionale; mecanisme care să asigure respectarea legislaţiei naţionale, 

incluzînd sisteme de inspecţie şi supraveghere; măsuri pentru promovarea, la nivel de unitate, a 

cooperării între conducerea unităţii, salariaţi şi reprezentanţii acestora; un organ tripartit 

consultativ naţional competent în materie de securitate şi sănătate în muncă; servicii de 



 50 

informare şi servicii consultative în materie de securitate şi sănătate în muncă; oferta unei 

formări şi instruiri în materie de securitate şi sănătate în muncă; cercetările ştiinţifice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; un mecanism de colectare şi de analiză a datelor 

privind leziunile şi maladiile profesionale ţinînd cont de instrumentele pertinente ale OIM; 

dispoziţii destinate colaborării cu regimul de asigurare şi asistenţă socială care ascoperă riscurile 

de leziuni şi boli profesionale. 

După cum se menţionează în Recomandarea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 

69 „Cu privire la aplicarea convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de 

Republica Moldova” din 15 decembrie 2014 [143], rolul statului, în procesul îmbunătăţirii 

continue a siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă, este unul activ. Acesta trebuie să promoveze 

principii de bază, cum ar fi: evaluarea riscurilor sau riscurilor profesionale; combaterea riscurilor 

profesionale sau pericolelor la sursă; dezvoltarea culturii naţionale de prevenire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. Mai mult, activităţile de dezvoltare a culturii naţionale de 

prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie să includă informarea, consultarea 

şi formarea. 

În cadrul Uniunii Europene problematica securităţii în muncă a constituit, de asemenea, o 

preocupare deosebită. Instituţia juridică a securităţii şi sănătăţii în muncă a fost reglementată 

printr-o serie de directive, dintre care cea mai importantă este Directiva Consiliului 89/391/CEE 

„Privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor la locul de muncă” din 12 iunie 1989 [39]. Prevederile acestei directive se pot 

rezuma la următoarele teze: 

- Directiva Consiliului 89/391/CEE impune patronului să facă o evaluare a riscurilor ce 

ar putea afecta sănătatea şi securitatea la locul de muncă, să-şi ia toate asigurările că angajaţii 

sunt bine informaţi şi instruiţi corespunzător cu privire la problemele de sănătate şi securitate; 

- patronii trebuie să-i consulte pe lucrători şi (sau) pe reprezentanţii acestora şi să le 

permită participarea la examinarea şi soluţionarea tuturor problemelor ce privesc securitatea şi 

sănătatea în muncă; 

- angajatorul trebuie să asigure ca fiecare lucrător să beneficieze de o pregătire 

suficientă şi adecvată în privinţa securităţii şi sănătăţii, îndeosebi sub forma informării şi 

instrucţiunilor, cu ocazia angajării sale, unei mutări sau a unei schimbări de funcţie, introducerii 

sau schimbării echipamentului de lucru, introducerii unei tehnologii şi focalizată specific pe 

postul său de muncă sau pe funcţia sa. Această pregătire trebuie să fie adaptată la evoluţia 

riscurilor şi la apariţia unor noi riscuri şi să fie repetată periodic dacă este necesar; 
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- fiecărui lucrător îi revine responsabilitatea de a se îngriji, potrivit posibilităţilor sale, 

de propria securitate şi sănătate, precum şi de cea a altor persoane care ar putea suferi în urma 

actelor sau a omisiunilor sale în muncă, în conformitate cu propria pregătire şi cu instrucţiunile 

patronului său. În special, lucrătorul este obligat: să utilizeze corect maşinile, aparatele, 

instrumentele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi celelalte utilaje; să utilizeze 

corect echipamentul individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare, să-l pună la locul 

său; să nu scoată din funcţiune, să schimbe sau să deplaseze în mod arbitrar dispozitivele de 

securitate aferente în special maşinilor, aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor şi clădirilor şi să 

le utilizeze corect; să semnaleze imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor care au o funcţie 

specifică în materie de protecţie a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor orice situaţie de muncă în 

privinţa căreia aceştia au un motiv rezonabil să considere că prezintă un pericol deosebit şi 

iminent pentru securitate şi sănătate, precum şi orice defecţiune constatată în sistemele de 

protecţie etc.    

Ca o sinteză la cele expuse, concluzionăm că Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 

iunie 1989 este aplicabilă tuturor lucrătorilor din cadrul Uniunii Europene, iar principiile de 

prevenire a riscurilor profesionale pe care le instituie, simplist vorbind, sunt [106, p.367; 221, 

p.893]: evitarea riscurilor profesionale; evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; combaterea la 

sursă a riscurilor care nu pot fi evitate; adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte 

proiectarea posturilor de muncă, echipamentelor şi a metodelor de lucru; luarea în considerare a 

stadiului de evoluţie a tehnicii; înlocuirea a ceea ce este periculos prin ceea ce nu este periculos 

sau prin ceea ce este mai puţin periculos; prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de cele 

de protecţie individuală; instruirea adecvată a lucrătorilor. 

În temeiul Directivei Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989 au fost adoptate un 

număr de 18 directive europene privind protecţia lucrătorilor împotriva diverşilor agenţi. În acest 

sens, invocăm cîteva din următoarele acte normative europene:  

- Directiva 89/654/CEE „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de 

muncă” din 30 noiembrie 1989 [40]; 

- Directiva 2009/104/CE „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă” (versiune codificată) 

din 16 septembrie 2009 [38]; 

- Directiva 89/656/CEE „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă” din 30 

noiembrie 1989 [41]; 
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- Directiva 90/269/CEE „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri, în special dorso-lombare, pentru 

lucrători” din 29 mai 1990 [42]; 

- Directiva 90/270/CEE „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru lucrul 

la monitor” din 29 mai 1990 [43]; 

- Directiva Consiliului 92/57/CEE „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care 

se aplică pe şantierele temporare sau mobile din 24 iunie 1992, [44, 45] ș.a.   

În cele ce urmează, prezentăm în tabelul de mai jos lista directivelor europene transpuse, 

precum şi actele normative de transpunere. 

Tabelul 2.2. 
Procesul ajustării legislaţiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

la acquis-ul Uniunii Europene 
 

Actul normativ european, 
transpus în legislaţia RM 

Actul normativ naţional în temeiul 
căruia s-a înfăptuit transpunerea 

Datele privind modul de 
transpunere a actului normativ 

european în legislaţia RM 
Directiva Consiliului Comunităţilor 
Europene 89/654/CEE din 30 noie-
mbrie 1989 privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate la locul de 
muncă (Jurnalul Oficial al Comuni-
tăţilor Europene, seria L, nr. 393/ 
1989) 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 353 
„Cu privire la aprobarea cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate la 
locul de muncă” din 05.05.2010 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 91-93 din 08.06.2010) 

Directiva Consiliului Comunităţilor 
Europene 89/654/CEE a fost trans-
pusă în legislaţia naţională în anul 
2010. 
Totodată, în pct. 3-5 din Hotărîrea 
Guvernului RM nr. 353/2010 se 
menţionează: 
„3. Locurile de muncă folosite pen-
tru prima oară după 31 decembrie 
2012 trebuie să îndeplinească cerin-
ţele minime prevăzute în anexă (ce-
rinţele minime de securitate şi sănă-
tate la locul de muncă; n.ns.: F.P.). 
4. Locurile de muncă aflate deja în 
folosinţă pînă la 1 ianuarie 2013 tre-
buie să îndeplinească cerinţele mini-
me prevăzute în anexă, în termen de 
cel mult 4 ani de la această dată. 
5. Dacă locurile de muncă suferă 
modificări, extinderi sau transformă-
ri după 31 decembrie 2012, angaja-
torii trebuie să întreprindă măsurile 
necesare pentru a asigura ca aceste 
modificări, extinderi şi transformări 
să fie în concordanţă cu cerinţele mi-
nime prevăzute în anexă”. 

Directiva Parlamentului European şi 
Consiliului 2009/104/CE din 16 sep-
tembrie 2009 privind cerinţele mini-
me de securitate şi sănătate pentru 
folosirea de către lucrători a echipa-

Hotărîrea Guvernului RM nr. 603 
„Privind cerinţele minime de securi-
tate şi sănătate pentru folosirea de 
către lucrători a echipamentului de 
muncă şa locul de muncă” din 

Directiva Parlamentului European şi 
Consiliului 2009/104/CE a fost tran-
spusă în legislaţia naţională în anul 
2011. 
Hotărîrea Guvernului RM nr. 603 
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mentului de muncă la locul de mun-
că (Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene, seria L, nr. 260/5 din 3 octom-
brie 2009) 

11.08.2011 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 135-138 din 
19.08.2011) 

din 11.08.2011 a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2013. 

Directiva Consiliului 92/57/CEE din 
24 iunie 1992 privind cerinţele mini-
me de securitate şi sănătate care se 
aplică pe şantierele temporare sau 
mobile (a opta directivă specială în 
sensul alin.(1) art.16 din Directiva 
89/391/CEE), publicată în Jurnalul 
Oficial nr. L245 din 26 august 1992 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 80 
„Privind cerinţele minime de securi-
tate şi sănătate pentru şantierele tem-
porare sau mobile” din 09.02.2012 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, nr. 34-37 din 17.02.2012) 

Directiva Consiliului 92/57/CEE a 
fost transpusă în legislaţia naţională 
în anul 2012. 
 

Directiva 2009/148/CE a Parlamen-
tului European şi a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor lega-
te de expunerea la azbest la locul de 
muncă (Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L nr. 330/28 din 
16.12.2009) 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 244 
„Privind aprobarea Cerinţelor mini-
me pentru protecţia lucrătorilor îm-
potriva riscurilor legate de expune-
rea la azbest la locul de muncă” din 
08.04.2013 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr. 75-81 din 
12.04.2013) 

Directiva 2009/148/CE a Parlamen-
tului European şi a Consiliului din 
30 noiembrie 2009 a fost transpusă 
în legislaţia naţională în anul 2013. 
Hotărîrea Guvernului RM nr. 244 
din 08.04.2013 a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2014. 

Directiva Consiliului 92/58/CEE din 
24 iunie 1992 privind cerinţele mini-
me pentru semnalizarea de securitate 
şi sănătate la locul de muncă (a noua 
directivă specială în sensul articolu-
lui 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE), publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene L 
245/23 din 26 august 1992 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 918 
„Privind cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă” din 
18.11.2013 (Monitorul Oficial al Re-
publicii Moldova, nr. 262-267 din 
22.11.2013) 

Directiva Consiliului 92/58/CEE a 
fost transpusă în legislaţia naţională 
în anul 2013. 
Hotărîrea Guvernului RM nr. 918 
din 18.11.2013 a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2014. 

Directiva Parlamentului European şi 
Consiliului 2003/10/CE din 6 feb-
ruarie 2003 privind cerinţele minime 
de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri ge-
nerate de agenţi fizici (zgomot) [a 
şaptesprezecea directivă specială în 
sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] (Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 42/38 din 15 februarie 2003) 

Hotărîrea Guvernului RM nr. 362 
„Cu privire la aprobarea Cerinţelor 
minime privind protecţia lucrătorilor 
împotriva riscurilor pentru sănătatea 
şi securitatea lor generate sau care 
pot fi generate de expunerea la zgo-
mot, în special împotriva riscurilor 
pentru auz” din 27.05.2014 (Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 
nr. 142-146 din 03.06.2014  

Directiva Parlamentului European şi 
Consiliului 2003/10/CE din 6 feb-
ruarie 2003 a fost transpusă în legis-
laţia naţională în anul 2014. 
Hotărîrea Guvernului RM nr. 362 
din 27.05.2014 a intrat în vigoare la 
1 ianuarie 2015. 

 

2.2. Consacrarea legală a obligaţiilor şi a drepturilor angajatorilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

În virtutea dreptului la organizarea procesului de muncă (de producţie), precum şi în 

temeiul dreptului de proprietate [37], este firesc ca angajatorul să răspundă şi de sănătatea şi 

securitatea salariaţilor în toate aspectele legale de muncă. Ca o concretizare, subliniem ideea că 

însăşi organizarea procesului de muncă (de producţie) nu înseamnă numai structura şi 

modalitatea de funcţionare, relaţionarea structurilor din cadrul unităţilor, ci şi organizarea 
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sănătăţii şi securităţii în muncă. După cum s-a menţionat în doctrina română, „pentru a se ajunge 

la această formulă, istoria relaţiilor de muncă a consemnat o serie întreagă de soluţii, cu privire la 

responsabilitatea angajatorului pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor la locul de muncă, de la 

lipsa oricărei răspunderi a angajatorului, la atragerea automată a răspunderii acestuia (evid. 

ns.: F.P.)” [59, p. 485]. 

Aşadar, legiuitorul nostru a implementat principiul în virtutea căruia angajatorul răspunde 

aproape necondiţionat de sănătatea şi securitatea salariaţilor, „fie că aceste atribuţii le exercită în 

mod personal, fie că încredinţează această activitate unei alte persoane (fizice sau juridice)” [59, 

p. 485]. Este exclus ca prestarea muncii să se desfăşoare în afara normelor de sănătate şi 

securitate în muncă, întreaga activitate fiind guvernată de imperativul prevenirii riscurilor 

profesionale. 

În ceea ce priveşte problema obligaţiilor generale ale angajatorilor prevăzute de Legea 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, trebuie să menţionăm, în primul 

rînd, că Legea RM nr. 186-XVI/2008, în corelaţie cu CM al RM, instituie mai multe categorii de 

măsuri necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, reprezentînd obligaţii statuate 

prin lege în sarcina angajatorului care se concretizează şi se completează cu cele izvorîte din 

actele de parteneriat social (convenţiile colective şi contractul colectiv de muncă) şi din actele 

normative locale (de exemplu, regulamentul intern al unităţii). Potrivit dispoziţiilor art. 10 alin. 

(1) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru: a) 

asigurarea securităţii şi a protecţiei sănătăţii lucrătorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) 

asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor; d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor 

necesare asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, angajatorul este obligat să 

vegheze adaptarea măsurilor necesare asigurării securităţii în muncă şi protecţiei sănătăţii 

lucrătorilor, ţinînd seama de schimbarea împrejurărilor cu scopul de a ameliora situaţia existentă. 

Măsurile de asigurare a securităţii în muncă şi de protecţie a sănătăţii lucrătorilor trebuie 

implementate în baza următoarelor principii generale de prevenire [12, p. 605; 118; 170, p. 321; 

224, p. 874]: a) evitarea riscurilor profesionale; b) evaluarea riscurilor profesionale ce nu pot fi 

evitate; c) combaterea riscurilor profesionale la sursă; d) adaptarea muncii în funcţie de 

persoană, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă, alegerea echipamentelor 

de lucru, a metodelor de producţie şi de lucru în vederea atenuării muncii monotone şi a muncii 

normate şi reducerea efectelor acestora asupra sănătăţii; e) adaptarea la progresul tehnic; f) 

înlocuirea aspectelor periculoase prin aspecte nepericuloase sau mai puţin periculoase; g) 

dezvoltarea unei politici de prevenire ample şi coerente, care să includă tehnologia, organizarea 

muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor legaţi de mediul de lucru; h) 
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acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală; i) 

asigurarea lucrătorilor cu instrucţiunile corespunzătoare privind securitatea şi sănătatea în 

muncă. 

Luînd în considerare prevederile art. 10 alin. (4) din Legea RM nr. 186-XVI/2008 şi 

ţinînd seama de natura activităţilor din unitate, angajatorul este obligat: a) să evalueze riscurile 

profesionale, în special la alegerea echipamentelor de lucru, a substanţelor sau a preparatelor 

chimice utilizate, precum şi la amenajarea locurilor de muncă; b) să asigure, ulterior evaluării 

riscurilor profesionale şi în funcţie de necesităţi, aplicarea de către angajator a măsurilor de 

prevenire, precum şi a metodelor de producţie şi de lucru care să ducă la îmbunătăţirea nivelului 

securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii 

respective şi la toate nivelurile ierarhice; c) să ia în considerare capacitatea lucrătorilor în ceea ce 

priveşte sănătatea şi securitatea acestora ori de cîte ori le încredinţează o sarcină; d) să se asigure 

că planificarea şi introducerea de noi tehnologii fac obiectul consultării lucrătorilor şi (sau) a 

reprezentanţilor lor în ceea ce priveşte consecinţele alegerii echipamentului, condiţiilor de lucru 

şi mediului de lucru asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor; e) să ia măsurile corespunzătoare 

pentru ca în zonele de risc grav şi specific să poată avea acces numai salariaţii care au primit 

instrucţiuni adecvate privind securitatea şi sănătatea în muncă. Totodată, legiuitorul moldovean 

concretizează, în art. 10 alin. (5) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, că în cazul în care la acelaşi 

loc de muncă se află lucrătorii mai multor unităţi, angajatorii acestora sunt obligaţi: a) să 

coopereze în vederea aplicării dispoziţiilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, 

luînd în considerare natura activităţilor; b) să-şi coordoneze acţiunile de protecţie şi prevenire a 

riscurilor profesionale, luînd în considerare natura activităţilor; c) să se informeze reciproc 

despre riscurile profesionale; d) să informeze lucrătorii şi (sau) reprezentanţii acestora despre 

riscurile profesionale. 

Întrucît obligaţiile angajatorului consacrate în art. 10 alin. (4)-(5) din Legea RM nr. 186-

XVI/2008 sunt în deplină concordanţă cu cele prevăzute în art. 6 paragraful 2 al Directivei 

Consiliului 89/391/CEE din 12 iunie 1989, la aplicarea lor trebuie să se ţină seama de 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Astfel, într-o decizie din 15 noiembrie 2001 

[171, p. 618; 222, p. 269], forul judiciar european a dispus că obligaţia angajatorului de a evalua 

riscurile în timpul muncii este o obligaţie continuă care nu se stinge în momentul cînd a avut loc 

o primă evaluare. În plus, s-a menţionat că angajatorul este obligat să evalueze riscurile în 

funcţie de dezvoltarea progresivă a condiţiilor de muncă şi a cercetărilor ştiinţifice [171, p. 618; 

172, p. 779]. 
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În textul Legii RM nr. 186-XVI/2008 se regăsesc şi obligaţii ale angajatorilor privind 

serviciile de protecţie şi prevenire. Astfel, în temeiul art. 11 din Legea menţionată, angajatorul 

trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători care să se ocupe de activităţile de protecţie şi 

prevenire a riscurilor profesionale în unitate. Ca o soluţie pentru situaţia în care resursele unităţii 

respective nu sunt suficiente pentru organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire din lipsa 

personalului specializat, Legea RM nr. 186-XVI/2008 [96], prin dispoziţiile sale cuprinse în art. 

11 alin. (4), îl obligă pe angajator să recurgă la servicii externe de protecţie şi prevenire 

acreditate în modul prevăzut de lege. Cu titlu de concretizare, în literatura de specialitate s-a 

reliefat că organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a 

lucrătorilor la locul de muncă poate fi îndeplinită de către angajator, într-unul dintre următoarele 

moduri [12, p. 611-612; 220, p. 157]: 1) prin asumarea de către angajator, în condiţiile art. 11 

alin. (10) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, a atribuţiilor lucrătorului desemnat; 2) prin 

desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi 

prevenire; 3) prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie şi prevenire; 4) prin apelarea la 

servicii externe de protecţie şi prevenire.  

În ceea ce priveşte ultima modalitate de organizare a activităţilor de protecţie şi prevenire 

a riscurilor profesionale în unitate, serviciul extern de protecţie şi prevenire va îndeplini 

activităţile nominalizate pe baza unui contract juridico-civil. Suntem de acord, în acest sens, cu 

autorul român Ion Traian Ştefănescu potrivit căruia un astfel de contract, încheiat între angajator 

şi serviciul extern de protecţie şi prevenire, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu clauze 

contractuale referitoare la: a) activităţile de protecţie şi prevenire care vor fi desfăşurate de către 

serviciul extern de protecţie şi prevenire; b) modul de colaborare cu lucrătorii desemnaţi, cu 

serviciul intern de protecţie şi prevenire şi (sau) cu alte servicii externe de protecţie şi prevenire; 

c) procedura de soluţionare a litigiilor apărute între părţi ş.a. [165, p. 645]. 

În conformitate cu art. 11 alin. (7) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, la organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de protecţie şi a celor de prevenire, se impune ca: a) lucrătorii 

desemnaţi să aibă absolvite cursuri de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi să 

dispună de mijloacele necesare; b) serviciile externe de protecţie şi prevenire antrenate să aibă 

capacităţile şi mijloacele personale şi profesionale necesare; c) lucrătorii desemnaţi şi serviciile 

externe de protecţie şi prevenire consultate să fie în număr suficient pentru a putea asigura 

organizarea măsurilor de protecţie şi prevenire, ţinînd cont de mărimea unităţii şi (sau) de 

riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul unităţii. Potrivit 

art. 11 alin. (10) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, în cazul unităţilor în care se desfăşoară 

activităţi fără pericole de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, conducătorul unităţii 
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poate să-şi asume atribuţiile respective dacă a absolvit cursurile de instruire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă.  

O altă categorie specială de obligaţii generale ale angajatorilor rezidă în asigurarea 

măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea 

lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat (art. 12 din Legea RM nr. 186-XVI/2008). În 

contextul dat, angajatorului îi revin următoarele obligaţii: a) să ia măsurile necesare pentru 

acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, măsuri adaptate naturii 

activităţilor şi mărimii unităţii şi care iau în considerare prezenţa altor persoane; b) să 

desemneze, între altele, lucrătorii care vor aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a 

incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; c) să asigure orice contacte necesare cu serviciile 

externe de protecţie şi prevenire, în special în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor, 

asigurarea serviciului medical de urgenţă, serviciului de salvatori şi pompieri. Mai mult, 

legiuitorul a consacrat şi reglementări speciale ce vizează modul de acţiune a angajatorului în 

cazul unui pericol grav şi imediat de accidentare a lucrătorilor [12, p. 606; 10, p. 67]. În 

conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, angajatorul este obligat: a) să 

informeze, cît mai curînd posibil, toţi salariaţii care sunt expuşi sau care pot fi expuşi unui 

pericol grav şi imediat asupra riscului implicat şi asupra măsurilor luate sau care urmează a fi 

luate în vederea protecţiei lor; b) în condiţiile unui pericol grav, imediat şi inevitabil, să 

acţioneze şi să dea indicaţii pentru a le permite lucrătorilor să înceteze lucrul, să părăsească 

imediat locul de muncă şi să se retragă într-o zonă sigură; c) să nu impună reluarea lucrului de 

către lucrători în cazul cînd la locul de muncă mai persistă pericolul grav şi imediat, cu excepţia 

cazurilor bine întemeiate. De asemenea, în temeiul stipulaţiilor art. 12 alin. (6) din Legea RM nr. 

186-XVI/2008, angajatorul este obligat să se asigure că toţi lucrătorii săi, în cazul unui pericol 

grav şi imediat pentru propria lor securitate şi pentru securitatea altor persoane şi în cazul în care 

responsabilul imediat superior nu poate fi contactat, pot lua măsurile corespunzătoare în 

conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun pentru a evita 

consecinţele unui atare pericol. 

În art. 13 din Legea RM nr. 186-XVI/2008 [96] sunt consfinţite şi alte obligaţii de natură 

managerială şi tehnico-organizatorică ale angajatorilor, cum ar fi: să fie în posesia unei 

evaluări a riscurilor profesionale, inclusiv a celor referitoare la grupurile sensibile la riscuri 

specifice; să decidă care sunt măsurile de protecţie ce urmează a fi luate şi, în caz de necesitate, 

care este echipamentul de protecţie ce poate fi utilizat; să ţină evidenţa accidentelor de muncă ce 

au ca efect incapacitatea de muncă a lucrătorului pentru mai mult de 3 zile; să stabilească pentru 

lucrători atribuţiile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător 
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posturilor de lucru sau funcţiilor exercitate; să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi 

sănătate în muncă, în spiritul Legii RM nr. 186-XVI/2008, pentru aplicarea actelor normative în 

domeniu, ţinînd seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din unitate; să 

asigure comunicarea, cercetarea şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de 

muncă produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora; să prezinte 

documentele şi informaţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă, solicitate de inspectorii de 

muncă în timpul controlului sau în timpul cercetării accidentelor de muncă; să asigure realizarea 

măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în timpul controlului şi în timpul cercetării 

accidentelor de muncă; să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să 

participe la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă ş.a. 

De asemenea, Legea RM nr. 186-XVI/2008, prin dispoziţiile cuprinse în art. 14-15, 

concretizează obligaţiile angajatorilor referitoare la informarea, consultarea şi participarea 

lucrătorilor la discuţii, precum şi cele referitoare la instruirea acestora în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă. Potrivit reglementărilor actuale, angajatorul trebuie să ia măsurile 

corespunzătoare pentru ca lucrătorii şi (sau) reprezentanţii acestora din unitate să primească toate 

informaţiile necesare privind: a) riscurile profesionale, precum şi activităţile şi măsurile de 

protecţie şi prevenire atît la nivelul unităţii, în general, cît şi la nivelul fiecărui tip de post de 

lucru şi (sau) de funcţie, în particular; b) măsurile luate în conformitate cu dispoziţiile art. 12 

alin. (2) şi (3) din Legea RM nr. 186-XVI/2008. În acelaşi timp, angajatorului îi revine obligaţia 

de informare asupra tuturor aspectelor specificate anterior a angajatorilor lucrătorilor din orice 

unitate externă încadraţi în muncă în unitatea sa. De asemenea, în conformitate cu art. 14 alin. 

(3) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare ca 

lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, pentru a-şi îndeplini funcţiile în corespundere 

cu prevederile Legii RM nr. 186-XVI/2008, să aibă acces la: a) evaluarea riscurilor profesionale 

şi a măsurilor de protecţie specificate la art. 13 lit. a) şi b) din Legea RM nr. 186-XVI/2008; b) 

evidenţa şi rapoartele prevăzute la art. 13 lit. c) şi d) din Legea RM nr. 186-XVI/2008; c) 

informaţiile privind măsurile de protecţie şi prevenire, precum şi la informaţiile provenind de la 

inspecţia teritorială de muncă. 

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, angajatorii consultă lucrătorii şi 

(sau) reprezentanţii acestora şi le permit să ia parte la discuţiile ce ţin de problemele referitoare 

la securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Mai mult, legiuitorul dezvăluie conţinutul obligaţiei 

de consultare a cărei îndeplinire este pusă în sarcina angajatorilor: lucrătorii şi (sau) 

reprezentanţii lucrătorilor iau parte, în mod echilibrat, ori sunt consultaţi în prealabil şi în timp 

util de către angajator cu privire la: a) orice măsură ce ar afecta securitatea şi sănătatea în muncă; 



 59 

b) desemnarea lucrătorilor responsabili de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor 

profesio-nale în unitate şi a celor care vor aplica măsurile de prim ajutor, de stingere a 

incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor, precum şi cu privire la activităţile de protecţie şi 

prevenire a riscurilor profesionale în unitate; c) informaţiile specificate la art. 13 şi 14 din Legea 

RM nr. 186-XVI/2008; d) recurgerea, dacă este cazul, la serviciile externe de protecţie şi 

prevenire, conform art. 11 alin. (4) din Legea RM nr. 186-XVI/2008; e) planificarea şi 

organizarea instruirii prevă-zută la art. 17 din Legea RM nr. 186-XVI/2008. 

După cum menţionează doctrinarii Nicolai Romandaş şi Eduard Boişteanu [12, p. 609], 

„implicarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora în rezolvarea problemelor menţionate supra 

are un caracter consultativ”. Dar, potrivit art. 15 alin. (7) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, 

lucrătorii şi (sau) reprezentanţii lucrătorilor au dreptul să apeleze la inspecţia teritorială de muncă 

în cazul în care consideră că măsurile luate de angajator şi mijloacele puse la dispoziţie de acesta 

nu corespund scopurilor de asigurare a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. 

În opinia autorului român Ion Traian Ştefănescu [162, p. 641; 223, p. 217], „instruirea 

lucrătorilor constituie un instrument esenţial pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă”. 

În acest context, art. 12 din Directiva Consiliului 89/391/CEE „Privind introducerea de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă” stabileşte 

că angajatorul trebuie să asigure fiecărui lucrător o instruire suficientă şi adecvată în materia 

securităţii şi a sănătăţii în următoarele situaţii: a) la angajare; b) la schimbarea locului de muncă 

sau la schimbarea funcţiei; c) la introducerea sau schimbarea echipamentului de protecţie; d) la 

introducerea unei noi tehnologii. Formarea lucrătorului trebuie să fie adaptată la evoluţia 

riscurilor, la apariţia unor noi riscuri şi trebuie repetată în mod periodic de cîte ori este necesară. 

Observăm, în acest sens, că dispoziţiile comunitare, invocate mai sus, sunt transpuse în 

legislaţia moldavă, îndeosebi prin art. 17 din Legea RM nr. 186-XVI/2008. 

Implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă se realizează şi cu ajutorul aşa-numitelor „organe derivate ale parteneriatului 

social cu caracter monofuncţional” [13, p. 122; 174, p. 376]: comitetul pentru securitate şi 

sănătate în muncă. Luînd exemplul legislaţiilor din statele vest-europene, în special cea din 

Franţa, prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 95 din 5 februarie 2009 a fost aprobat 

Regulamentulcadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în 

muncă. În pct. 1 al acestui Regulament-cadru se arată că scopul comitetului pentru securitate şi 

sănătate în muncă este de a asigura colaborarea angajatorului şi lucrătorilor în vederea 

identificării măsurilor privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. De 

fapt, acest comitet are ca scop participarea la elaborarea şi urmărirea aplicării măsurilor de 
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protecţie a muncii în unitate, el constituind cadrul organizatoric în care salariaţii, prin 

reprezentanţi, participă la aceste activităţi. Efectuînd un studiu comparativ, observăm că 

legislaţia franceză precizează: „comitetul de igienă, securitate şi condiţii de muncă contribuie la 

protecţia sănătăţii şi securităţii salariaţilor dintr-un stabiliment şi a celor puşi la dispoziţia 

acestuia de către o întreprindere exterioară, inclusiv a lucrătorilor temporari, ca şi la ameliorarea 

condiţiilor de muncă… veghează la respectarea dispoziţiilor legislative şi regulamentare în 

această materie” [171, p. 624; 177, p. 431; 178, p. 863]. 

Potrivit pct. 2 din Regulamentul-cadru, comitetul se constituie la iniţiativa oricăreia dintre 

părţi, pe principiul de paritate, din reprezentanţi ai angajatorului şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu 

răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii (pct. 26 din 

Regulamentul-cadru): 1) examinează şi face propuneri privind planul de protecţie şi prevenire; 2) 

monitorizează realizarea planului de protecţie şi prevenire, inclusiv alocarea mijloacelor necesare 

realizării măsurilor stipulate în plan; 3) examinează chestiuni privind introducerea de noi 

tehnologii, alegerea echipamentelor de lucru, luînd în considerare eventualele consecinţe asupra 

securităţii şi sănătăţii în muncă, şi face propuneri în cazul constatării anumitor deficiente; 4) 

examinează chestiuni privind alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de 

lucru, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală; 5) analizează modul de îndeplinire a 

atribuţiilor ce revin serviciului extern de protecţie şi prevenire; 6) propune măsuri de amenajare a 

locurilor de muncă, ţinînd seama de prezenţa femeilor şi bărbaţilor, grupurilor sensibile la riscuri 

specifice; 7) examinează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în 

care îşi îndeplinesc atribuţiile lucrătorii desemnaţi ş.a. Totodată, potrivit pct. 27 din 

Regulamentul-cadru, membrii comitetului sunt în drept: 1) să aibă acces liber la toate locurile de 

muncă (posturile de lucru); 2) să solicite şi să primească de la angajator informaţii despre situaţia 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 3) să ia în dezbateri, în şedinţele comitetului, rapoartele 

angajatorului despre îndeplinirea obligaţiilor acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; 4) să facă propuneri la elaborarea planului de protecţie şi prevenire; 5) să solicite 

angajatorului sancţionarea disciplinară a lucrătorilor care încalcă dispoziţiile actelor legislative şi 

normative de securitate şi sănătate în muncă; 6) să propună stimularea lucrătorilor pentru 

participarea la activităţi de securitate şi sănătate în muncă; 7) să sesizeze inspectoratul teritorial 

de muncă şi sindicatul respectiv despre încălcările actelor legislative şi normative de securitate şi 

sănătate în muncă, comise de către angajator sau de alte persoane cu funcţii de răspundere. 

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi 

sănătate în muncă nu cuprinde dispoziţii privitoare la suportarea cheltuielilor ocazionate de unele 
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activităţi ale respectivului comitet, spre deosebire de legislaţia franceză, conform căreia 

„conducătorul întreprinderii suportă costul acestor cheltuieli, inclusiv plata experţilor la care 

comitetul pentru igienă, securitate şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă poate recurge în unele 

situaţii” [171, p. 625-626; 179, p. 508].  

 

2.3. Consacrarea legală a obligaţiilor şi a drepturilor lucrătorilor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

Cu caracter general, art. 19 alin. (1) din Legea RM nr. 186-XVI/2008 [96] statuează că 

fiecare lucrător îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu pregătirea profesională şi instruirea 

sa, precum şi cu instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă primite din partea angajatorului, 

astfel încît să nu expună la pericol de accidentare sau de îmbolnăvire profesională nici propria 

persoană, nici pe alte persoane care ar putea fi afectate de acţiunile sau de omisiunile lui în 

timpul lucrului. În acest context, subliniem că obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă se integrează complet în conceptul „obligaţiilor de bază ale salariatului”, 

concluzia fiind rezultată din dispoziţiile art. 9 alin. (2) lit. e) şi g) din CM al RM.  

Analiza etiologiei accidentelor de muncă demonstrează că nerespectarea instrucţiunilor 

de securitate şi sănătate în muncă, precum şi încălcarea obligaţiilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, constituie cauza producerii a peste 65% din evenimentele de acest fel. Ca o 

concretizare la cele menţionate anterior, invocăm datele culese din Rapoartele de activitate ale 

Inspectoratului de Stat al Muncii pentru anii 2010-2013 [139; 140; 141; 142] cu referire la 

numărul de accidente, produse la unităţile cu un efectiv de peste 20 de salariaţi, ca urmare a 

comportamentului executantului („cauze dependente de executant”): în anul 2010 – 370 de 

accidente (65%); în anul 2011 – 374 de accidente (83%); în anul 2012 – 335 de accidente (78%); 

în anul 2013 – 491 de accidente (83%). Aşadar, este nevoie de o nouă strategie (politică) pentru 

a forma o atitudine conştiincioasă în rîndurile lucrătorilor faţă de securitatea personală în 

cadrul procesului de muncă. 

În mod deosebit, lucrătorii au următoarele obligaţii (art. 19 alin. (2) din Legea RM nr. 

186-XVI/2008): a) să utilizeze corect maşinile, aparatele, uneltele, substanţele periculoase, 

echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie; b) să utilizeze corect echipamentul 

individual de protecţie pus la dispoziţie şi, după utilizare, să-l înapoieze sau să-l pună la locul 

destinat pentru păstrare; c) să excludă deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a 

dispozitivelor de protecţie ale maşinilor, aparatelor, uneltelor, instalaţiilor, clădirilor şi ale altor 

construcţii, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; d) să comunice imediat angajatorului 

şi (sau) lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă pe care au motive întemeiate să o 
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considere un pericol grav pentru securitate şi sănătate, precum şi orice defecţiuni ale sistemelor 

de protecţie; e) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi (sau) angajatorului 

orice caz de îmbolnăvire a lor la locul de muncă sau orice accident de muncă suferit de ei; f) să 

coopereze cu angajatorul şi (sau) cu lucrătorii desemnaţi, atîta timp cît este necesar, pentru a face 

posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de inspectorii de muncă sau pentru a da 

posibilitate angajatorului să se asigure că mediul de lucru este în siguranţă şi nu prezintă riscuri 

profesionale în activitatea lucrătorului; g) să însuşească şi să respecte instrucţiunile de securitate 

şi sănătate în muncă. Aceste obligaţii se aplică, după caz, şi altor persoane, cum ar fi: şomerilor, 

pe durata participării acestora la o formă de pregătire profesională; persoanelor care desfăşoară 

activităţi în regim de voluntariat ş.a. 

În acelaşi timp, salariaţii beneficiază de o serie de drepturi în materia asigurării securităţii 

în muncă şi a protecţiei sănătăţii acestora. Astfel, potrivit art. 20 din Legea RM nr. 186-

XVI/2008, fiecare lucrător este în drept: a) să aibă un post de lucru corespunzător actelor 

normative de securitate şi sănătate în muncă; b) să obţină de la angajator informaţii veridice 

despre condiţiile de lucru, despre existenţa riscului profesional, precum şi despre măsurile de 

protecţie împotriva influenţei factorilor de risc profesional; c) să refuze efectuarea de lucrări în 

cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa pînă la înlăturarea acestuia; d) să fie 

asigurat, din contul angajatorului, cu echipament individual de protecţie; e) să fie instruit şi să 

beneficieze de reciclare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din contul 

angajatorului; f) să se adreseze angajatorului, sindicatelor, autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, instanţelor judecătoreşti pentru soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea şi 

sănătatea în muncă; g) să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi la 

examinarea problemelor legate de asigurarea unor condiţii de lucru nepericuloase la postul său 

de lucru, la cercetarea accidentului de muncă sau a bolii profesionale contractate de el; h) să fie 

supus unui examen medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu menţinerea 

postului de lucru şi a salariului mediu pe durata efectuării acestui examen. 

În literatura de specialitate este sugerată ideea că dreptul lucrătorului de a refuza 

efectuarea de lucrări în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa pînă la înlăturarea 

acestuia „capătă de fapt valenţele unei garanţii legale a exercitării dreptului salariaţilor la o 

muncă care să corespundă cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă” [12, p. 610]. Mai mult, 

după cum menţionează cercetătorii din RM [12, p.610; 18, p.39-40], CM al RM concretizează 

„limitele” beneficierii de această garanţie. Potrivit art. 225 alin. (4) din CM al RM, dacă 

salariatul refuză să presteze munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa, 

angajatorul este obligat să-i acorde, prin transfer sau permutare, alt lucru, corespunzător nivelului 
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de pregătire profesională a salariatului, pînă la înlăturarea pericolului, cu menţinerea salariului de 

la locul de muncă precedent. În cazul în care acordarea unei alte munci nu este posibilă, timpul 

staţionării salariatului pînă la înlăturarea pericolului pentru viaţa sau sănătatea sa se plăteşte de 

angajator în conformitate cu art. 163 alin. (1) din CM al RM. Totodată, pentru situaţiile 

menţionate mai sus sunt incidente prevederile art. 225 alin. (7) din CM al RM, potrivit cărora 

refuzul salariatului de a presta munca în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţa ori sănătatea sa 

din cauza nerespectării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă sau de a presta munca în 

condiţii grele, vătămătoare şi (sau) periculoase ce nu sunt prevăzute în contractul individual de 

muncă nu atrage răspunderea disciplinară. 

 

2.4. Modul de elaborare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă. 

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

În conformitate cu pct. 76 din Regulamentul [63] privind modul de organizare a 

activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale, 

instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările 

desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă 

(posturilor de lucru), şi se perfectează conform anexei nr. 7 la Regulamentul menţionat. 

Textul instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă se va constitui din cerinţe 

laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor trebuie să fie 

expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza 

actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor 

de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei 

tehnologice. 

Potrivit pct. 78 din Regulament, instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă vor fi 

reexaminate în următoarele cazuri: 1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate 

în muncă; 2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea 

echipamentelor de lucru noi; 3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de 

muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor. 

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă se înscriu într-un registru special, 

conform anexei nr. 8 la Regulament, se multiplică într-un număr necesar şi se distribuie 

muncitorilor.  

Ne raliem la opinia doctrinarilor autohtoni [12, p. 624; 18, p. 45-46], care menţionează 

că, la elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, pot fi, de asemenea, luate în 

considerare unele dispoziţii (cu condiţia că ele se află în consonanţă cu ultimele reglementări din 
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domeniu) din Normele [115]  pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii, aprobate 

prin Ordinul Ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 54 din 8 noiembrie 2001. Astfel, 

conducîndu-ne de prescripţiile pct. 10-15 din Normele menţionate mai sus, cerinţele 

instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie expuse în consecutivitate 

conformă desfăşurării procesului de muncă şi urmează să fie grupate în următoarele capitole:  

1) cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă. În acest capitol vor fi reflectate: a) 

condiţiile de admitere a lucrătorilor la exercitarea de sine stătător a activităţii respective (vîrsta, 

sexul, condiţiile de sănătate, pregătirea profesională); b) acţiunile orientate spre respectarea 

normelor de ordine internă, referitoare la locul pentru fumat şi interzicerea consumului băuturilor 

alcoolice, drogurilor la locul de muncă; c) factorii nocivi şi (sau) periculoşi de producţie specifici 

locului de muncă, proprietăţile şi acţiunea acestora asupra organismului uman; d) echipamentul 

individual de protecţie, prevăzut pentru locul de muncă respectiv conform criteriilor de acordare 

gratuită a echipamentului individual de protecţie şi de lucru; e) cerinţele de securitate 

antiincendiară şi antiexplozivă; f) ordinea de comunicare despre orice defecţiune sau altă situaţie 

care poate constitui un pericol iminent de accidentare, sau despre producerea unui accident de 

muncă; g) responsabilitatea lucrătorului pentru încălcarea cerinţelor instrucţiunilor; 

2) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă pînă la începerea lucrului. Acest capitol 

trebuie să prevadă: a) ordinea de pregătire a locului de muncă şi echipamentului individual de 

protecţie necesar; b) ordinea de verificare a echipamentelor tehnice, a împrejmuirilor, a 

dispozitivelor de semnalizare şi de blocare, a dispozitivelor de electrosecuritate, a instalaţiilor de 

ventilare, a instalaţiilor locale de iluminat; c) ordinea de verificare a materialelor utilizate în 

procesul de muncă (semifabricate, materie primă etc.); d) ordinea de primire a schimbului, în 

cazul procesului de muncă continuu; e) cerinţele de igienă a muncii; 

3) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în timpul lucrului. În acest compartiment vor 

fi reflectate: a) procedeele de efectuare inofensivă a lucrărilor şi de utilizare inofensivă a 

echipamentelor tehnice; b) cerinţele de manipulare inofensivă a materialelor în procesul de 

muncă (materie primă, semifabricate etc.); c) modul de întreţinere a locului de muncă în stare 

inofensivă; d) principalele genuri de devieri de la regimul tehnologic normal şi procedeele de 

înlăturare ale acestora; e) acţiunile îndreptate spre prevenirea situaţiilor de avarie; f) cerinţele 

privind utilizarea echipamentului individual de protecţie; 

4) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă în situaţii de avarie. În acest capitol vor fi 

supuse elucidării: a) acţiunile necesare în cazul apariţiei situaţiilor de avarie sau situaţiilor care 

constituie pericol iminent de accidentare; b) acţiunile orientate spre acordarea primului ajutor 

persoanelor accidentate, în cazul îmbolnăvirii spontane sau intoxicării acute; 
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5) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă după terminarea lucrului. Acest capitol va 

reflecta: a) ordinea deconectării, opririi, demontării şi deservirii fără pericol a echipamentelor 

tehnice, iar în cazul procesului de muncă continuu – ordinea transmiterii echipamentelor tehnice 

schimbului următor; b) ordinea de predare a locului de muncă; c) ordinea înlăturării deşeurilor de 

producţie; d) cerinţele de igienă a muncii. 

Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Scopul şi 

obiectivele Legii RM nr. 186-XVI/2008 se asigură cu precădere prin instruirea corespunzătoare a 

lucrătorilor, urmărindu-se însuşirea de către aceştia a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor 

necesare activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Prevederile legale de bază, 

cuprinse în art. 17 din Legea RM nr. 186-XVI/2008 şi axate pe problema instruirii lucrătorilor, 

au fost concretizate prin intermediul dispoziţiilor cuprinse în Capitolul X din Regulamentul 

privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi 

prevenire a riscurilor profesionale (în continuare – Regulament). Astfel, potrivit pct. 47 din 

Regulament, instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează din 

mijloacele unităţii, în timpul programului de lucru, în interiorul sau în afara unităţii. Mai mult, 

perioada în care se desfăşoară instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

este considerată timp de muncă. 

În spiritul dispoziţiilor comunitare, legiuitorul nostru, în virtutea dispoziţiilor art. 17 alin. 

(1) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, dispune că angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca 

fiecare lucrător să primească o instruire suficientă, adecvată, teoretică şi practică în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii, instrucţiuni şi (sau) lecţii: a) 

la angajare, care include instruirea introductiv-generală şi instruirea la locul de muncă; b) în 

cazul schimbării locului de muncă, transferului sau permutării; c) la introducerea unui nou 

echipament de lucru sau la modificarea echipamentului de lucru existent; d) la introducerea 

oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; e) la executarea unor lucrări speciale. Suplimentar, 

legiuitorul statuează că instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă trebuie 

să fie: a) adaptată în funcţie de evoluţia riscurilor profesionale sau de apariţia unor riscuri noi; b) 

periodică şi pe măsura necesităţii. Mai mult, art. 17 alin. (3) din Legea RM nr. 186-XVI/2008 

prevede că instruirea periodică a muncitorilor se va efectua la intervale ce nu vor depăşi 6 luni. 

Ca o sinteză, cadrul legal existent ne permite să afirmăm că există următoarele tipuri 

(faze) de instruiri: 1) instruirea la angajare: a) instruirea introductiv-generală; b) instruirea la 

locul de muncă; 2) instruirea periodică. 
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Figura 2.1. Tipurile (fazele) instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
Sursa: Eduard Boişteanu, Nicolai Romandaş, Dreptul muncii. Manual, Chişinău,  

Tipografia Centrală, 2015, p. 618 

În conformitate cu pct. 52 din Regulament, durata fiecărei faze de instruire depinde de 

specificul activităţii economice şi de riscurile profesionale, precum şi de activităţile de protecţie 

şi prevenire la nivelul unităţii, care va fi nu mai mică de 1 oră. 

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se 

consemnează, în mod obligatoriu, în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, care se va păstra de către conducătorul locului de muncă. 

După finalizarea instruirii, Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă se semnează de lucrătorul instruit şi de persoana care a efectuat instruirea şi a verificat 

cunoştinţele. Totodată, se cere relevat faptul că, potrivit pct. 55 din Regulament, pentru lucrătorii 

altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea unui alt 

angajator, angajatorul beneficiar de servicii va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile 

specifice unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de 

protecţie şi prevenire la nivelul unităţii, care se va consemna în Fişa colectivă de instruire în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.   

Această fişă se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se va păstra la 

angajator/lucrătorul desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie, care a efectuat instruirea, 

iar un exemplar – la angajatorul lucrătorilor instruiţi. 

Inspectorii de muncă, în timpul controlului aplicării actelor normative de securitate şi 

sănătate în muncă, vor fi însoţiţi de un reprezentant desemnat de angajator, fără a se întocmi Fişa 

colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Instruirea la angajare. Ca formă primară a instruirii la angajare, instruirea introductiv-

generală cuprinde: 1) toate persoanele care solicită angajarea în cîmpul muncii; 2) stagiarii şi 

ucenicii. Scopul unei asemenea instruiri este acela de a informa despre activităţile specifice 

unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi despre măsurile de 

protecţie şi prevenire la nivelul unităţii. 
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Potrivit pct. 60 din Regulament, instruirea introductiv-generală se efectuează de către: 1) 

angajatorul care şi-a asumat atribuţiile lucrătorului desemnat; 2) lucrătorul desemnat; 3) un 

lucrător al serviciului intern de protecţie şi prevenire; 4) serviciul extern de protecţie şi prevenire. 

O astfel de instruire va cuprinde cel puţin următoarele: a) actele normative naţionale de 

securitate şi sănătate în muncă; b) consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării actelor 

normative de securitate şi sănătate în muncă; c) riscurile profesionale specifice unităţii; d) 

măsurile la nivelul unităţii privind stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor în cazul unui 

pericol grav şi imediat şi acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă.  

Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activităţii economice şi de 

riscurile profesionale, precum şi de activităţile de protecţie şi prevenire la nivelul unităţii. 

Angajatorul stabileşte prin instrucţiuni proprii durata instruirii introductiv-generale, aceasta 

neputînd fi mai mică de 1 oră. 

În corespundere cu dispoziţiile pct. 62 din Regulament, instruirea introductiv-generală se 

va finaliza cu verificarea cunoştinţelor însuşite de cei instruiţi, care se va efectua de către 

lucrătorul desemnat/lucrătorul serviciului intern de protecţie şi prevenire/lucrătorul serviciului 

extern de protecţie şi prevenire. În raport cu rezultatul verificării cunoştinţelor, lucrătorul cu 

responsabilităţi în domeniul de protecţie şi prevenire va face propuneri angajatorului referitor la 

angajarea sau neangajarea persoanelor respective. Aşadar, pentru persoanele care solicită un loc 

de muncă, dovedirea însuşirii cunoştinţelor generale de securitate şi sănătate în muncă 

constituie o condiţie pentru încheierea contractului individual de muncă. 

În literatura de specialitate din România s-a arătat că „persoanele care solicită un loc de 

muncă şi lucrătorul pus la dispoziţie de către un agent de muncă temporară care nu şi-au însuşit 

cunoştinţele prezentate în instruirea introductiv-generală nu pot desfăşura activitatea în cadrul 

întreprinderii respective (ca lucrător al angajatorului ce a efectuat instruirea, respectiv ca lucrător 

pus la dispoziţie)” [165, p. 654]. 

Instruirea lucrătorilor la locul de muncă se face după instruirea introductiv-generală şi 

are ca scop prezentarea riscurilor profesionale, precum şi măsurile de protecţie şi prevenire la 

nivelul fiecărui loc de muncă şi (sau) post de lucru. Ea se organizează pentru toţi lucrătorii 

pentru care este obligatorie instruirea generală, inclusiv la schimbarea (modificarea) locului de 

muncă în cadrul unităţii. Răspunderea realizării ei revine conducătorului locului de muncă. 

Potrivit pct. 65 din Regulament, instruirea la locul de muncă va cuprinde cel puţin 

următoarele: 1) informaţiile privind riscurile profesionale specifice locului de muncă şi (sau) 

postului de lucru; 2) dispoziţiile instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă elaborate 

pentru locul de muncă şi (sau) postul de lucru; 3) măsurile la nivelul locului de muncă şi (sau) 
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postului de lucru privind stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav 

şi imediat; 4) dispoziţiile instrucţiunilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare 

în muncă; 5) demonstraţii practice privind lucrul pe care muncitorul îl va desfăşura, precum şi 

exerciţii practice privind utilizarea echipamentului individual de protecţie, mijloacelor de 

alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor în caz de accidentare în muncă. 

În cele din urmă, subliniem că muncitorul va fi admis la lucru de sine stătător numai după 

verificarea cunoştinţelor de către conducătorul locului de muncă şi consemnarea acestui fapt în 

Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Instruirea periodică se face tuturor muncitorilor pentru care este obligatorie instruirea 

generală şi are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă. Modul de organizare şi efectuare a unei astfel de instruiri este consacrat în 

dispoziţiile pct. 67-70 din Regulament. Astfel, instruirea periodică a muncitorilor se efectuează 

de către conducătorul locului de muncă pe baza informaţiilor şi instrucţiunilor de securitate şi 

sănătate în muncă, avînd drept scop reîmprospătarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. În asemenea circumstanţe, intervalul dintre două instruiri 

periodice va fi stabilit de angajator în funcţie de condiţiile locului de muncă şi (sau) ale postului 

de lucru, care nu va fi mai mare de 6 luni. 

În conformitate cu prevederile pct. 69 din Regulament, instruirea periodică se efectuează 

şi în următoarele cazuri: 1) cînd muncitorul a lipsit de la lucru peste 30 de zile calendaristice; 2) 

cînd au fost operate modificări în instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă; 3) în urma 

încălcării de către muncitor a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă; 4) la reluarea 

activităţii după accidentul de muncă suferit de către muncitor; 5) la executarea unor lucrări 

ocazionale sau speciale, care nu fac parte din procesul de muncă obişnuit al muncitorului; 6) la 

lichidarea consecinţelor avariilor, calamităţilor naturale etc.; 7) la efectuarea lucrărilor pentru 

care se perfectează un bon de lucru – permis; 8) la introducerea unui nou echipament de lucru 

sau a unor modificări ale echipamentului de lucru existent; 9) la introducerea oricărei tehnologii 

noi sau a unor proceduri noi de lucru; 10) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor 

de lucru; 11) la schimbarea locului de muncă, postului de lucru sau a lucrului în cadrul unităţii. 

Muncitorul va putea să-şi continue lucrul de sine stătător numai după verificarea 

cunoştinţelor lui de către conducătorul locului de muncă şi consemnarea acestui fapt în Fişa 

personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În doctrina autohtonă a fost supusă investigaţiei încă o categorie a instruirii lucrătorilor: 

instruirea igienică. Potrivit cercetătorilor Teodor Negru şi Cătălina Scorţescu [113, p. 277], 

instruirea igienică a lucrătorilor din industrie, construcţii, transport, alimentaţie publică ş.a. este 
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una dintre sarcinile prioritare în ocrotirea sănătăţii populaţiei, pentru diminuarea nivelului de 

răspîndire a bolilor infecţioase şi neinfecţioase, neadmiterea recrudescenţelor infecţiilor 

intestinale acute şi intoxicaţiilor alimentare în masă, micşorarea frecvenţei bolilor cronice şi a 

traumatismului, ce impun pierderea temporară a capacităţii de muncă şi traumatism. 

Potrivit pct. 3 din Regulamentul privind instruirea igienică a angajaţilor, aprobat prin 

Hotărîrea Medicului-şef sanitar de stat al RM nr. 2 din 01.08.2014 [80], instruirea igienică este 

obligatorie pentru angajaţii unităţilor persoanelor juridice, cu risc sporit de răspîndire a bolilor 

transmisibile, netransmisibile şi profesionale, indiferent de forma lor juridică de organizare şi 

tipul de proprietate. În plus, la acest Regulament este ataşată Lista profesiilor ce necesită 

instruire igienică obligatorie. 

 

2.5. Accidentele de muncă şi bolile profesionale. Modul de cercetare a accidentelor 

de muncă  

Potrivit pct. 3 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1361 din 22 decembrie 2005 [67]  (în continuare – 

Regulament), prin accident de muncă se înţelege un eveniment care a produs vătămarea violentă 

a organismului salariatului (leziune, stres psihologic, electrocutare, arsură, degerare, asfixiere, 

intoxicaţie acută, leziuni corporale provocate de insecte şi animale, de calamităţi naturale etc.), 

ca urmare a acţiunii unui factor de risc (însuşire, stare, proces, fenomen, comportament) propriu 

unui element al sistemului de muncă (executant, sarcini de muncă, mijloace de producţie, mediu 

de muncă) şi care a condus la pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă ori la 

decesul salariatului, survenit: 

a) în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu; 

b) înainte de începerea sau după încetarea lucrului, cînd salariatul se deplasează de la 

intrarea în incinta întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (în continuare – unitate) pînă la locul de 

muncă şi invers, îşi schimbă îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie şi de 

lucru şi invers, preia sau predă locul de muncă şi mijloacele de producţie; 

c) în timpul pauzelor stabilite, cînd salariatul se află pe teritoriul unităţii sau la locul său 

de muncă, precum şi în timpul frecventării încăperilor sanitaro-igienice sau auxiliare; 

d) în timpul deplasării de la domiciliu la lucru şi invers, cu transportul oferit de unitate, în 

modul stabilit, precum şi în timpul îmbarcării sau debarcării din acest mijloc de transport; 

e) în timpul deplasării de la unitatea în care este încadrat salariatul, pînă la locul de 

muncă, organizat în afara teritoriului unităţii, sau pînă la o altă unitate, şi invers, pentru 

îndeplinirea unei sarcini de muncă sau a obligaţiilor de serviciu, în timpul util pentru aceasta şi 
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pe traseul stabilit al deplasării, indiferent de modul de deplasare sau mijlocul de transport 

utilizat; 

f) în cadrul participării la acţiuni culturale, sportive sau la alte activităţi organizate de 

unitate în baza ordinului sau dispoziţiei emise de angajator; 

g) în cadrul acţiunii întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea sau înlăturarea 

unui pericol ori pentru salvarea altui salariat de la un pericol în circumstanţele specificate la 

literele a),b),с),d) şi f); 

h) în timpul instruirii de producţie sau practicii profesionale în bază de contract încheiat 

între angajator şi instituţia de învăţămînt, între angajator, elevi şi studenţi. 

Această definiţie a noţiunii de „accident de muncă”, datorită unui grad ridicat de 

tehnicitate, nu ne permite să „percepem” esenţa „evenimentului” (fenomenului) dat. Pentru a 

depăşi această dificultate, facem apel la rezultatele cercetărilor obţinute în domeniul psihologiei 

muncii şi organizaţionale. Astfel, accidentele de muncă pot fi definite drept „orice incident critic 

la locul de muncă având consecinţe negative asupra stării de sănătate a angajaţilor” [187, p.187; 

207, p.113]. Celelalte situaţii care nu au consecinţe medicale negative asupra lucrătorilor, dar 

antrenează unele prejudicii materiale sau de mediu, sunt calificate ca incidente. Relaţia dintre 

cele patru concepte (pericol, risc, accidente de muncă şi incidente) poate fi reflectată în felul 

următor. 

 
Figura 2.2. Relaţia dintre pericole, riscuri, incidente şi accidente 

Sursa: Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Coord. Zoltán Bogáthy, Iaşi, Polirom, 2007, p. 187. 
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După cum se vede în figura 2.2, nu toate situaţiile în care sunt prezente pericole de 

accidentare se califică ca incidente, cum nici toate incidentele nu sunt accidente de muncă. O 

astfel de concepţie este mult mai progresistă decît viziunea clasică, care era axată doar pe 

accidentele de muncă. Specialiştii din sfera psihologiei muncii şi organizaţionale au concluzionat 

că: „Dacă maniera tradiţională implica studierea accidentelor de muncă pentru a lua măsuri de 

reducere a riscurilor ulterioare de accidentare, această manieră de conceptualizare permite 

prevenirea accidentelor de muncă prin aprofundarea dinamicii de care acestea depind” [187, p. 

187-188; 209, p. 193]. Aşadar, prin cercetarea pericolelor existente, a gradului de risc la care se 

expun lucrătorii şi a incidentelor ivite, se pot modela modalităţi eficiente de acţiune pentru a 

investiga accidentele de muncă înainte de apariţia acestora, creînd astfel posibilitatea de a le 

preveni. 

În legislaţia română este consacrată noţiunea generică de „eveniment”, prin care se 

înţelege „accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, accident produs în 

timpul procesului de muncă ori îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată 

dispărută sau accidentul de traseu de circulaţie în condiţiile în care au fost implicate persoane 

angajate, incidentul periculos precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau de boală 

legată de profesiune” (art. 5 lit. f) din Legea României nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 

muncă [103]). Analizînd definiţia legală a noţiunii de „eveniment”, autorul român Ion Traian 

Ştefănescu a concluzionat că noţiunea generică de eveniment cuprinde [165, p. 656]: a) 

accidentele de muncă; b) bolile profesionale; c) incidentul periculos (evenimentul identificabil, 

cum ar fi: explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe – rezultat din 

disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament sau/şi din comportamentul neadecvat 

care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi 

fost posibil să producă pagube materiale). Observăm, în acest context, că legiuitorul român, prin 

introducerea în circuitul juridic a noţiunilor de „incident periculos” şi „cazul susceptibil de 

boală profesională”, se apropie foarte mult de manieră modernă a conceptualizării accidentului 

de muncă, făcută în cadrul ştiinţei psihologiei muncii şi organizaţionale. 

În ştiinţa dreptului muncii s-a menţionat pe bună dreptate că „este regretabil faptul, dar în 

legislaţia muncii a RM nu este consacrată prezumţia survenirii accidentului de muncă” [12, p. 

626]. În acest sens, legislaţia franceză dispune că accidentele survenite la locul de muncă şi în 

timpul îndeplinirii funcţiilor de muncă, din cauze medicale neelucidate, sunt considerate de 

muncă. Prezumţia este înlăturată dacă se constată, sub aspect medical, că munca nu a avut rol în 

producerea leziunii sau a decesului, cum ar fi: atacul de cord survenit la un loc de muncă fără 

factori de stres, căldură excesivă sau trepidaţii [47, p. 26; 212, p. 405].  
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Totodată, ne raliem la opinia doctrinarilor autohtoni care afirmă că, în definiţia noţiunii 

„accident de muncă”, se regăsesc şi elemente novatorii: pentru prima dată se instituie 

posibilitatea calificării vătămării violente a organismului lucrătorului, provocată de accidentul 

psihic, ca fiind accident de muncă [12, p. 626; 4 p. 218; 213, p. 378]. Această reconceptualizare 

a noţiunii de „accident de muncă” trebuie considerată binevenită şi necesară, întrucît s-a 

constatat că problemele emoţionale, care apar în urma relaţiilor încordate la locul de muncă, 

tensiunilor emoţionale sau a conflictelor interpersonale, constituie cele mai frecvente cauze de 

pierdere a capacităţii de muncă.  

Evidenţierea caracterului violent al accidentului de muncă este absolut necesară pentru 

delimitarea lui de boala profesională, care constituie urmarea acţiunii unor factori nocivi, 

exercitată în timp asupra organismului [51, p. 223; 7, p. 121]. Mai mult, în construcţia normativă 

a accidentului de muncă au fost înglobate şi cazurile de intoxicaţie acută profesională care, din 

punct de vedere medical, este raportată la categoria bolilor. Dar, încadrarea intoxicaţiei acute 

profesionale în categoria accidentelor de muncă poartă un caracter convenţional şi, în acelaşi 

timp, un caracter justificat datorită faptului că această intoxicaţie se manifestă, ca şi accidentul 

de muncă, în mod violent şi brusc [51, p. 226]. 

Din definiţia noţiunii „accident de muncă” se deduc următoarele elemente necesare 

pentru existenţa accidentului de muncă: a) vătămarea violentă a organismului; b) cauza (cauzele) 

determinantă care produce vătămarea violentă a organismului salariatului (sau, după cum au 

formulat unii autori români [167, p. 115], cauza profesională a accidentului); c) calitatea 

persoanei accidentate; d) timpul în care accidentul s-a produs şi locul producerii acestuia. Toate 

aceste elemente trebuie întrunite în mod cumulativ, întrucît lipsa unuia dintre ele implică 

imposibilitatea calificării evenimentului ca fiind accident de muncă, acesta putînd fi recunoscut 

ca accident în afara muncii sau accident obişnuit.  

În opinia autorului român Tiberiu-Constantin Medeanu [109, p. 35], vătămarea 

organismului presupune o atingere violentă adusă integrităţii persoanei, care lezează una sau mai 

multe funcţii biologice. Însă trebuie precizat că nu orice vătămare a organismului, survenită în 

timpul îndeplinirii sarcinii de muncă, poate fi calificată drept accident de muncă, ci doar aceea 

care a condus la pierderea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă ori la decesul 

salariatului. 

Cauza sau cauzele care produc o astfel de vătămare a organismului persoanei sunt 

multiple şi de natură diferită [167, p. 170; 214, p. 421]: manipularea defectuoasă de către salariat 

a unor dispozitive, maşini, aparate; căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte; prinderea, 

lovirea, strivirea de mijloacele de transport în exteriorul unităţii etc. Această cauză (cauze) 
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trebuie să fie legată cu un element al sistemului de muncă (mediu de muncă, mijloace de 

producţie ş.a.). 

Calitatea persoanei accidentate reprezintă unul dintre cele mai importante elemente 

constitutive ale accidentului de muncă, presupunînd un subiect pasiv calificat, delimitat de 

prevederile legale, pe baza raporturilor de muncă. Prin urmare, în calitate de subiect pasiv 

calificat la producerea accidentului de muncă figurează, de regulă, lucrătorul, fiind, conform art. 

1 din Legea RM nr. 186-XVI/2008, orice persoană încadrată în muncă, în condiţiile legii, de 

către un angajator, inclusiv stagiarii şi ucenicii. Mai mult, potrivit stipulaţiilor Regulamentului, 

este considerat de muncă accidentul suferit de un elev sau student în timpul instruirii de 

producţie sau practicii profesionale. Luînd în considerare prevederile art. 3 alin. (2) din Legea 

RM nr. 186-XVI/2008, considerăm că şi alte persoane participante la procesul de muncă pot 

deveni subiecţi pasivi calificaţi ai accidentului de muncă: a) persoanele care solicită angajarea în 

cîmpul muncii, aflate în unitate cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabilă 

a aptitudinilor profesionale; b) persoanele care desfăşoară muncă neremunerată în folosul 

comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat; c) persoanele care, pe durata ispăşirii pedepsei 

în locuri de detenţie, lucrează în atelierele instituţiilor penitenciare sau la alte locuri de muncă; d) 

şomerii, pe durata participării acestora la o formă de pregătire profesională.  

De regulă, accidentul de muncă se produce la locul de muncă al salariatului sau pe 

teritoriul unităţii [167, p. 78-84; 215, p. 307; 216, p. 119], în timpul îndeplinirii sarcinii de 

muncă sau obligaţiilor de serviciu. În viziunea legiuitorului, locul de muncă reprezintă locul 

destinat să adăpostească posturi de lucru în clădirea unităţii sau orice alt loc din interiorul unităţii 

la care lucrătorul are acces în timpul executării sarcinilor sale de lucru (art. 1 din Legea RM nr. 

186-XVI/2008). Cu referire la locul de muncă în calitate de element constitutiv al accidentului de 

muncă, subliniem că acesta nu trebuie interpretat în sens restrictiv, fiind posibilă producerea 

accidentului de muncă în timpul deplasării lucrătorului de la domiciliu la lucru şi invers, la sediul 

unei alte unităţi la care salariatul s-a deplasat pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru sau a 

obligaţiilor de serviciu. Mai mult, ca efect al asimilării unor anumite evenimente cu accidentul 

de muncă, legislaţia în vigoare consacră unele excepţii de la regula generală potrivit căreia locul 

producerii accidentului de muncă reprezintă locul de muncă al lucrătorului accidentat sau 

teritoriul unităţii. De exemplu, este asimilat locului de muncă locul unde se desfăşoară acţiuni 

sportive, organizate de unitate în baza ordinului emis de angajator. 

Pornind de la definiţia noţiunii de „accident de muncă”, un asemenea accident se poate 

produce „în timpul îndeplinirii sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu”, adică pe durata 

timpului de muncă . Dar dacă luăm în calcul existenţa evenimentelor asimilate accidentului de 
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muncă, ajungem la concluzia că, pe lîngă timpul propriu-zis de muncă, în textul Regulamentului 

sunt asimilate acestuia şi alte perioade, cum ar fi: a) timpul pauzelor stabilite (de exemplu, pauza 

de masă); b) timpul deplasării de la domiciliu la lucru şi invers; c) timpul înainte de începerea 

sau după încetarea lucrului ş.a.  

În conformitate cu pct. 4 din Regulament [63], prin accident în afara muncii se înţelege 

un eveniment care a provocat vătămarea violentă a organismului salariatului, chiar dacă s-a 

produs în timpul de muncă al acestuia, la locul de muncă sau pe teritoriul unităţii, în condiţii 

neprevăzute la pct. 3 din Regulamentul menţionat supra, cauza directă a căruia este determinată 

de fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea sarcinii de muncă sau obligaţiilor de serviciu (joacă, 

încăierare, automutilare intenţionată, sinucidere, cazuri de boală latentă şi moarte naturală, 

folosire a mijloacelor de producţie în scopuri personale fără permisiunea angajatorului sau 

conducătorului, comitere a unui furt din avutul unităţii, angajatorului persoană fizică şi altele de 

acest gen). 

În legislaţia în vigoare sunt enunţate mai multe criterii pentru clasificarea accidentelor de 

muncă şi a celor în afara muncii. În ceea ce priveşte clasificarea accidentelor de muncă, ne 

raliem la opinia autorului român Ioan Marius Aron [2, p. 124], care a relevat că o astfel de 

clasificare este importantă atît pentru determinarea condiţiilor în care acestea trebuie comunicate, 

cercetate şi înregistrate, cît şi pentru stabilirea răspunderii juridice a celor vinovaţi de producerea 

lor şi, totodată, a despăgubirilor pentru persoanele accidentate. Aşadar, potrivit pct. 5 din 

Regulament, accidentele de muncă şi accidentele în afara muncii (în continuare – accidente) se 

divizează în trei categorii în funcţie de urmările produse asupra persoanei accidentate: 

a) accident care produce incapacitate temporară de muncă – eveniment ce a provocat 

pierderea parţială sau totală de către salariat a capacităţii de muncă pentru un interval de timp de 

cel puţin o zi, cu caracter reversibil după terminarea tratamentului medical, confirmată de 

instituţia medicală în modul stabilit; 

b) accident grav – eveniment care a provocat vătămarea gravă a organismului 

salariatului, confirmată de instituţia medicală în modul stabilit; 

c) accident mortal – eveniment care a cauzat, imediat sau după un anumit interval de 

timp de la producerea lui, decesul salariatului, confirmat de instituţia de expertiză medico-legală 

în modul stabilit. 

În funcţie de numărul persoanelor afectate, accidentele se clasifică în: 

a) accident individual, în urma căruia este afectat un singur salariat; 

b) accident colectiv, în urma căruia sunt afectaţi, în acelaşi timp, în acelaşi loc şi din 

aceeaşi cauză, minimum doi salariaţi (pct. 6 din Regulament). 
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În funcţie de momentul în care s-au produs efectele, accidentele de muncă pot fi [171, p. 

635]: 

a) accidente ale căror efecte se produc imediat; 

b) accidente ale căror efecte se manifestă ulterior; 

c) accidente cu efecte imediate însoţite ulterior şi de alte efecte. 

În ceea ce priveşte definirea noţiunii de boală profesională, cercetătorii autohtoni o 

definesc, în unison, ca fiind „afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau 

profesii, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, 

precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de 

muncă” [113, p. 281; 12, p. 629; 150, p. 331-332]. 

Din această definiţie putem deduce faptul că pentru existenţa bolii profesionale este 

necesară prezenţa a trei elemente obligatorii [159, p. 23; 171, p. 640]: 1) exercitarea unei meserii 

sau profesii, care constituie cauza indirectă a bolii; 2) factorii nocivi, fizici, chimici sau biologici 

caracteristici locului de muncă, care reprezintă cauza directă a bolii; 3) afecţiunea sau 

modalitatea concretă de acţiune asupra organismului.  

Producerea bolii profesionale nu este rezultatul unui fapt brusc, excepţional (ca în cazul 

accidentului de muncă); de regulă, boala profesională intervine în urma exercitării îndelungate a 

meseriei sau profesiei în anumite condiţii de muncă [186, p. 325; 218, p. 506]. Plenul Curţii 

Supreme de Justiţie a RM a constatat că, pentru a considera afecţiunea ca boală profesională, 

aceasta trebuie să fi survenit în urma factorilor negativi, cauzaţi, de obicei, de nerespectarea 

normelor tehnicii securităţii de către angajator [81]. În plus, observăm că prin cercetarea cauzelor 

de contractare a bolilor profesionale se confirmă diagnosticul, se confirmă sau se infirmă 

caracterul profesional al îmbolnăvirii şi se determină cauzele care au provocat această 

îmbolnăvire [113, p. 281]. 

Determinarea dizabilităţii cauzate de o boală profesională are loc în cadrul consiliilor 

teritoriale sau consiliilor specializate pentru determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă. În 

conformitate cu pct. 31 din Instrucţiunea privind modul de determinare a dizabilităţii şi 

capacităţii de muncă, aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 65 „Cu privire la determinarea 

dizabilităţii şi capacităţii de muncă” din 23 ianuarie 2013 [75], dizabilitatea cauzată de o boală 

profesională este stabilită în urma unei boli generate de influenţa sistematică a factorilor nocivi 

caracteristici profesiei şi de condiţiile de muncă caracteristice unor ramuri de producţie, care 

conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare. La stabilirea dizabilităţii cauzate de o 

boală profesională, consiliile specializate şi cele teritoriale pentru determinarea dizabilităţii şi 

capacităţii de muncă se conduc de Lista bolilor profesionale şi Instrucţiunea de aplicare a acestei 
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Liste, aprobate de Ministerul Sănătăţii al RM. La pachetul de documente depus pentru 

determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă se anexează, în mod obligatoriu, concluzia 

Consiliului republican de boli profesionale al Ministerului Sănătăţii [12, p. 629]. 

Regulamentul pe care îl supunem analizei detaliate cuprinde reglementări concrete şi 

exhaustive referitoare la modul de cercetare a accidentelor de muncă, precum şi la modul de 

comunicare despre producerea accidentelor, de cercetare a diferitelor tipuri de accidente, de 

înregistrare şi evidenţă a accidentelor. 

Comunicarea despre producerea accidentelor. Potrivit dispoziţiilor pct. 7 din 

Regulament, fiecare accidentat sau martor ocular este obligat să anunţe imediat accidentul 

produs conducătorului său direct sau oricărui conducător superior al acestuia şi să acorde, după 

caz, primul ajutor. Conducătorul, fiind anunţat despre accident, va îndeplini următoarele acţiuni: 

a) va organiza acordarea ajutorului medical accidentatului şi, dacă va fi necesar, îl va transporta 

la o instituţie medicală de la care va solicita certificatul medical cu privire la caracterul vătămării 

violente a organismului acestuia; b) va evacua, după caz, personalul de la locul accidentului; c) 

va informa angajatorul despre accidentul produs; d) va menţine neschimbată situaţia reală, în 

care s-a produs accidentul, pînă la primirea acordului persoanelor care efectuează cercetarea, cu 

excepţia cazurilor în care menţinerea acestei situaţii ar provoca alte accidente ori ar periclita 

viaţa sau sănătatea altor persoane. În cazul în care se impune modificarea situaţiei reale, în care 

s-a produs accidentul, în prealabil se vor face fotografii şi scheme ale locului unde s-a produs 

accidentul, se vor aduna probe, materiale ce pot furniza informaţii despre accidentul produs, 

pentru a fi predate persoanelor care efectuează cercetarea. 

În conformitate cu pct. 9 din Regulament, angajatorul va comunica imediat producerea 

accidentelor la locul de muncă (prin telefon sau prin orice alte mijloace de comunicare) 

Inspectoratului de Stat al Muncii, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi, după caz, forului 

superior, organului sindical de ramură sau interramural, organelor pentru supraveghere tehnică 

sau energetică, centrului teritorial de sănătate publică (în cazuri de intoxicaţie acută). În cazul 

producerii accidentelor grave şi mortale, angajatorul trebuie să comunice suplimentar 

inspectoratului de poliţie din raza raionului sau sectorului în care s-a produs accidentul. 

Legislaţia în vigoare statuează anumite angajamente pentru instituţiile medicale în ceea 

ce priveşte anunţul despre producerea accidentelor. Astfel, potrivit pct. 11 din Regulament, 

instituţia medicală care acordă asistenţă accidentatului este obligată să anunţe Inspectoratul de 

Stat al Muncii sau inspecţia teritorială de muncă în raza căruia se află datele cunoscute ce ţin de 

identitatea accidentatului şi a unităţii în care s-a produs accidentul.  
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Conducerea unităţii este obligată să comunice autorităţilor competente datele despre 

accidentul de muncă ce s-a produs, şi anume: denumirea, adresa unităţii sau a angajatorului 

persoană fizică; numele, prenumele, starea familială, vîrsta şi profesia accidentatului 

(accidentaţilor); data şi ora producerii accidentului; locul şi circumstanţele care se cunosc în 

legătură cu accidentul produs; caracterul vătămării violente a organismului accidentatului; 

numele şi funcţia persoanei care a transmis comunicarea, telefonul. 

Cercetarea accidentelor. După cum se menţionează în pct. 13 din Regulament, scopul 

cercetării accidentelor de muncă constă în clasificarea lor, determinarea circumstanţelor, 

cauzelor şi încălcărilor actelor normative şi a altor reglementări ce au condus la accidentarea 

salariaţilor, stabilirea persoanelor care au încălcat prevederile actelor normative şi a măsurilor 

corespunzătoare întru prevenirea unor asemenea evenimente. 

Accidentele grave şi mortale produse la locul de muncă sunt cercetate de Inspectoratul de 

Stat al Muncii, cele cu incapacitate temporară de muncă – de comisia angajatorului, iar în unele 

cazuri – de Inspectoratul de Stat al Muncii (în cazul în care angajatorul nu dispune de 

posibilitatea de a constitui o comisie de cercetare a evenimentului). Totodată, atragem atenţia 

asupra faptului că la cercetarea accidentelor au dreptul să participe, după caz, reprezentanţii 

împuterniciţi ai forului superior, ai autorităţilor administraţiei publice locale (specialişti pentru 

protecţia muncii), ai Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi ai organului sindical, ai centrului 

teritorial de sănătate publică, precum şi să asiste persoanele care reprezintă, în modul stabilit, 

interesele accidentaţilor sau ale familiilor acestora. Aceşti reprezentanţi ai diferitor autorităţi şi 

instituţii vor contribui atît la efectuarea corectă şi operativă a cercetării accidentelor, cît şi la 

exercitarea controlului asupra corectitudinii şi oportunităţii acţiunilor întreprinse de unitate în 

vederea lichidării cauzelor producerii accidentelor, înaintînd, în asemenea situaţii, prescripţii 

legale privind înlăturarea încălcării normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor de 

igienă a muncii [183, p. 587; 15, p. 69]. 

La cercetarea accidentelor care s-au produs la obiectele supuse controlului organelor 

pentru supraveghere tehnică sau energetică au dreptul să participe şi reprezentanţii împuterniciţi 

ai acestor organe. 

Potrivit pct. 17 din Regulament, persoanele desemnate să cerceteze accidentele au dreptul 

să pună întrebări şi să ia declaraţii de la orice persoană cu funcţie de răspundere, salariat, 

persoană ce deţine informaţii referitoare la accident, să examineze orice document al 

angajatorului necesar pentru identificarea circumstanţelor şi a cauzelor producerii accidentelor şi 

să dispună, după caz, efectuarea expertizei tehnice a mijloacelor de producţie. 
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Fiecare participant la cercetarea unui accident, pe parcursul desfăşurării acesteia, în 

prezenţa inspectorului de muncă, are dreptul să pună întrebări persoanelor cu funcţii de 

răspundere, salariaţilor, persoanelor ce deţin informaţii referitoare la accident, să înainteze 

propuneri şi, după caz, să-şi expună în scris opinia privind circumstanţele, cauzele producerii 

accidentului şi despre persoanele care au încălcat actele normative şi alte reglementări, fapt ce a 

condus la producerea accidentului. Opinia va fi înaintată persoanelor care cercetează 

evenimentul spre a fi inclusă în dosarul de cercetare. 

În ceea ce priveşte accidentele în afara muncii, cercetarea acestora se va efectua în modul 

stabilit de Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. Comisia unităţii, 

iar, după caz, inspectorul de muncă, va finaliza cercetarea, cu întocmirea în formă liberă a unui 

proces-verbal de cercetare a accidentului în afara muncii, în care vor fi expuse doar 

circumstanţele şi cauzele producerii acestui eveniment [168, p. 328]. Procesul-verbal întocmit de 

comisia unităţii va fi aprobat de conducătorul unităţii respective, cu aplicarea ştampilei unităţii. 

Inspectorul de muncă va întocmi procesul-verbal pe blancheta cu antet a inspecţiei teritoriale de 

muncă. 

În cazul în care angajatorul nu a comunicat accidentul produs, un atare accident poate fi 

cercetat şi în baza cererii depuse de persoanele interesate. 

Modul de cercetare a accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă este statuat 

în pct. 21-25 din Regulament. Astfel, pentru cercetarea unui astfel de accident, în termen de cel 

mult 24 de ore din momentul primirii comunicării despre acest eveniment, angajatorul va 

desemna prin dispoziţie scrisă comisia de cercetare. Această comisie trebuie să fie formată din 

cel puţin trei persoane, în componenţa căreia vor intra conducătorul serviciului (specialist) pentru 

securitatea şi sănătatea în muncă şi cîte un reprezentant al angajatorului şi al sindicatului 

(salariaţilor). Totodată, venim cu o remarcă: persoanele desemnate în comisia de cercetare 

trebuie să dispună de pregătire tehnică respectivă şi să nu facă parte din persoanele care aveau 

obligaţia de a organiza, controla sau conduce procesul de muncă la locul unde s-a produs 

accidentul. 

Potrivit pct. 25 din Regulament, de la data emiterii dispoziţiei respective, comisia unităţii 

va cerceta circumstanţele şi cauzele producerii accidentului, va întocmi şi va semna, în termen de 

cel mult 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de cercetare, care ulterior va fi aprobat şi semnat de 

către angajator în termen de 24 de ore. Accidentele cercetate de Inspectoratul de Stat al Muncii 

se vor finaliza cu întocmirea unui proces-verbal de cercetare pe blancheta cu antet a inspecţiei 

teritoriale de muncă. 



 79 

Cercetarea accidentelor grave şi mortale se înfăptuieşte în strictă corespundere cu 

dispoziţiile pct. 26-29 din Regulament. Se cere menţionat în primul rînd că asemenea accidente 

sunt cercetate de către Inspectoratul de Stat al Muncii, care va desemna inspectorii de muncă ce 

vor efectua cercetarea respectivelor accidente fără a se preta influenţelor de orice fel. 

La cererea Inspectoratului de Stat al Muncii sau unităţii, instituţia medicală care acordă 

asistenţă accidentatului va elibera, în termen de 24 de ore, certificatul medical cu privire la 

caracterul vătămării violente a organismului acestuia, iar instituţia de expertiză medico-legală, în 

termen de 5 zile după finalizarea expertizei, va elibera Inspectoratului de Stat al Muncii, în mod 

gratuit, concluzia din raportul de expertiză medico-legală asupra cauzelor decesului 

accidentatului. 

Evenimentul produs în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu cu transport auto, 

aerian, fluvial, naval sau feroviar va fi cercetat în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, folosind, după caz, materialele de cercetare 

întocmite de organele de supraveghere a traficului. În acest caz, organele de supraveghere a 

traficului, în temeiul unui demers, vor elibera angajatorului sau inspectorului de muncă, în 

termen de 5 zile de la momentul finalizării cercetării, concluzia asupra cauzelor producerii 

accidentului şi persoanelor care au încălcat prevederile actelor normative. 

Venind la faţa locului, inspectorul de muncă trebuie, în primul rînd, să ia declaraţii de la 

accidentat (dacă este posibil) şi de la martori, precum şi să constate modificările produse la locul 

accidentului. Imediat după obţinerea primelor informaţii privind accidentul produs, inspectorul 

de muncă întocmeşte planul de cercetare, care va cuprinde toate problemele ce urmează a fi 

soluţionate şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse [48, 192]. Totodată, în cadrul cercetării 

accidentului, inspectorul de muncă trebuie să îndeplinească următoarele acţiuni: a) să ia 

cunoştinţă de documentele ce vizează respectivul accident; b) să obţină copia de pe fişa 

personală a accidentatului şi copiile de pe alte documente ce ţin de personalul unităţii în cauză; 

c) să examineze minuţios locul de muncă, utilajul, mijlocul de transport la care s-a produs 

accidentul, precum şi echipamentul individual de protecţie utilizat de salariatul accidentat; d) să 

organizeze, după caz, efectuarea calculelor tehnice, cercetărilor de laborator, expertizei şi a altor 

lucrări; e) să oblige conducerea unităţii să întocmească scheme sau schiţe, să fotografieze locul 

producerii accidentului sau obiectul deteriorat; f) să retragă pentru examinare Fişele personale de 

instruire a salariaţilor (inclusiv a salariatului accidentat) în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, programul de instruire şi procesul-verbal de verificare a cunoştinţelor salariaţilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; g) să solicite de la conducerea unităţii prezentarea 

planului anual de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă etc. 
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În corespundere cu pct. 29 din Regulament, de la data emiterii dispoziţiei de cercetare a 

accidentului, inspectorul de muncă va întocmi şi va semna, în termen de cel mult 30 de zile (cu 

excepţia cazurilor care necesită expertize tehnice, situaţiilor în care Inspectoratul de Stat al 

Muncii poate prelungi termenul pînă la obţinerea documentelor necesare şi rezultatelor 

expertizelor), procesul-verbal de cercetare pe blancheta cu antet a inspecţiei teritoriale de muncă. 

Cercetarea accidentelor, conform pct. 30-31 din Regulament, se va finaliza cu întocmirea 

dosarului de cercetare care va cuprinde: 

a) procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă (în cazul accidentelor colective, 

procesul-verbal se va întocmi pentru fiecare accidentat); 

b) procesul-verbal de cercetare a accidentului în afara muncii; 

c) opiniile participanţilor la cercetarea accidentului (după caz); 

d) declaraţiile accidentaţilor (dacă va fi posibil); 

e) declaraţiile persoanelor care au obligaţia să asigure măsurile de protecţie a muncii la 

locul de muncă unde s-a produs accidentul; 

f) declaraţiile martorilor oculari; 

g) fotografii şi scheme ale locului unde s-a produs accidentul; 

h) alte acte şi documente necesare pentru clarificarea circumstanţelor şi cauzelor ce au 

condus la producerea accidentului; 

i) încheierea expertizei tehnice (dacă este necesară); 

j) certificatul medical cu privire la caracterul vătămării violente a organismului 

accidentatului; 

k) concluzia din raportul de expertiză medico-legală asupra cauzelor decesului 

accidentatului (în cazul accidentelor mortale). Toate materialele din dosar trebuie să fie paginate 

şi şnuruite. 

În conformitate cu pct. 31 din Regulament, inspectorul de muncă va expedia, în termen 

de cel mult 3 zile de la data semnării procesului-verbal de cercetare, cîte un exemplar al 

dosarului de cercetare al accidentului: Inspectoratului de Stat al Muncii, organului de poliţie, 

inspecţiei teritoriale de muncă, unităţii respective, după caz, organelor şi instituţiilor ai căror 

reprezentanţi au participat la cercetare. Originalul dosarului de cercetare a accidentului se 

expediază unităţii, iar, după caz, şi autorităţii administraţiei publice locale care înregistrează şi 

ţine evidenţa accidentelor produse la angajatori persoane fizice. 

Dacă Inspectoratul de Stat al Muncii va constata că la cercetarea accidentului au fost 

comise erori sau au apărut noi circumstanţe ale producerii accidentului, inspectorul general de 

stat al muncii este în drept să dispună o cercetare nouă sau suplimentară a accidentului în cauză. 
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În cele din urmă, trebuie să menţionăm că însuşi Inspectoratul de Stat al Muncii a scos în 

evidenţă principalii factori ce îngreunează mult cercetarea obiectivă şi, nu în ultimul rînd, 

operativă a circumstanţelor şi cauzelor în care se produc accidentele de muncă, şi anume [140, 

141, 142] : a) comunicarea cu întîrziere sau necomunicarea de către angajator Inspectoratului de 

Stat al Muncii despre producerea acestor evenimente; b) implicarea în accidentul de muncă a 

persoanei aflate într-o relaţie de muncă nedeclarată (în acest caz, cercetarea accidentului devine 

posibilă numai după dovedirea (probarea) în instanţa de judecată a existenţei relaţiilor de 

muncă). 

Înregistrarea şi evidenţa accidentelor. Potrivit pct. 32 din Regulament, accidentele se 

înregistrează şi se ţin în evidenţă de unităţile, ale căror salariaţi sunt sau au fost accidentaţii, iar 

cele produse la angajatorul persoană fizică se înregistrează şi se ţin în evidenţă de către 

autoritatea administraţiei publice locale (primărie) pe teritoriul căreia este înregistrat contractul 

individual de muncă. În acelaşi timp, accidentele suferite de elevi şi studenţi în timpul prestării 

muncii sau în cadrul practicii profesionale la unităţi se înregistrează de unitate. 

Dosarele de cercetare a accidentelor se ţin în evidenţă şi se păstrează la unitate (primărie) 

timp de 50 de ani, iar la organele interesate – în funcţie de necesitate. În cazul lichidării unităţii 

(primăriei) sau neasigurării integrităţii documentelor, dosarele de cercetare a accidentelor se vor 

transmite spre păstrare arhivei de stat. 

Din dispoziţiile Regulamentului (pct. 36) rezultă obligaţia unităţilor (primăriilor) de a 

raporta anual organelor de statistică, în modul stabilit, despre situaţia statistică a accidentelor de 

muncă înregistrate în perioada de referinţă. În acest sens, menţionăm faptul că datele statistice de 

securitate şi sănătate în muncă se colectează de la unităţile economice şi sociale anual, conform 

metodelor stabilite de Biroul Naţional de Statistică, pe eşantioane reprezentative teritorial şi pe 

domenii de activitate [12, p.634]. Asemenea informaţii sunt colectate în baza formularului de 

Raport statistic (anual) nr. 1-SSM, care se aprobă de Biroul Naţional de Statistică. Formularul în 

cauză vizează următoarele date: denumirea, adresa juridică, domeniul de activitate al unităţii; 

efectivul de personal; cheltuieli pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă; 

numărul de accidentaţi în muncă; repartizarea accidentaţilor după împrejurări şi cauze; starea 

condiţiilor de muncă; înlesniri şi sporuri pentru condiţii nefavorabile de muncă. 

Raportul statistic nr. 1-SSM urmează să fie prezentat de unităţile economice şi sociale cu 

numărul de salariaţi de 20 şi mai multe persoane, precum şi de toate instituţiile bugetare 

indiferent de numărul de salariaţi. După cum se susţine, pe bună dreptate, în literatura juridică de 

specialitate [12, p. 634], faptul că sunt lăsaţi în afara procesului de colectare a datelor unităţile 

economice cu un efectiv de personal mai mic de 20 salariaţi conduce la imposibilitatea formării 
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unei imagini adecvate a situaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Mai mult, Raportul 

statistic nr. 1-SSM nu include în sine informaţii şi indicatori ce s-ar referi: la numărul de unităţi 

economice care desfăşoară activităţi de securitate şi sănătate în muncă într-un mod organizat; la 

numărul de persoane desemnate pentru desfăşurarea activităţilor de securitate şi sănătate în 

muncă; la numărul şi categoriile de personal instruit în materie de securitate şi sănătate în muncă 

[135]. 

Luînd în considerare cele constatate mai înainte, ajungem la concluzia că Republica 

Moldova nu-şi onorează întru totul obligaţiile rezultate din ratificarea Convenţiei OIM nr. 

160/1985 privind statistica muncii [31].  Acest instrument internaţional obligă statele ratificante 

de a culege, prelucra şi publica, periodic, statistici care, progresiv, trebuie să cuprindă 

următoarele date legate de muncă: populaţia activă, şomajul, ocuparea, veniturile, salariile, 

indicele de preţuri pentru produsele de consum, cheltuielile şi veniturile familiale, accidentele şi 

bolile profesionale, conflictele de muncă [132, p. 247-248, 111, p. 52]. 

 

2.6. Aspecte particulare privind organizarea securității şi sănătăţii muncii în 

domeniul agriculturii și în cel al serviciilor de construcții 

Munca este activitatea noastră de zi cu zi. Această activitate este desfăşurată într-o 

multitudine de domenii şi sectoare ale economiei naţionale şi mondiale. Desfăşurarea activităţii 

lucrative în fiecare ramură a economiei, care implică capitalul uman, impune respectarea unor 

condiţii speciale de securitate, sănătate şi igienă a muncii, dictate de specificul proceselor tehnice 

şi tehnologice aplicabile în domeniul respectiv, acestei activităţi fiindu-i propriu calificativul de 

muncă în condiţii speciale. Dintre doate domeniile în care se implică homo faber (omul 

producător), luînd în considerare „specificul” economiei Republicii Moldova, un interes deosebit 

prezintă expunerea, analiza şi sinteza normelor juridice ce determină condiţiile de securitate şi 

sănătate în muncă din domeniul agriculturii şi din sectorul serviciilor de construcţie.  

Cerinţele specifice în organizarea securităţii şi sănătăţii muncii în domeniul 

agriculturii. Agricultura este ramura principală a economiei naţionale a Republicii Moldova, în 

cadrul căreia desfăşoară activitatea lucrativă o bună parte a populaţiei rezidente. 

Reglementări primare, la nivel de principiu, sunt consacrate în Convenţia OIM nr. 

184/2001 cu privire la securitate şi sănătate în agricultură, ratificată prin Legea Republicii 

Moldova nr. 1058 din 16.05.2002 [72]. 

Potrivit articolului 1 al Convenţiei OIM nr. 184/2001 [29], termenul agricultură include 

activităţile agricole şi forestiere, care sunt destinate exploatării agricole, inclusiv creşterea 

plantelor, silvicultura, creşterea animalelor şi apicultura, prelucrarea primară a produselor de 
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origine vegetală şi animală de către proprietarii întreprinderilor sau din numele acestora, cît şi 

utilizarea şi deservirea maşinilor, aparatajului, echipamentelor, instrumentelor şi instalaţiilor 

agricole, cuprinzînd orice proces, depozitare, operaţiune sau transport efectuat în cadrul unei 

exploatări agricole, destinate obţinerii producţiei agricole. 

Articolul 2 al Convenţiei OIM nr. 184/2001 determină domeniile agriculturii cărora nu 

sunt aplicabile dispoziţiile convenţiei: 

a) agricultura naturală, desfăşurată în condiţii casnice; 

b) procedeele industriale care utilizează produsele agricole în calitate de materie primă şi 

serviciile aferente acestor procedee; 

c) exploatarea industrială a pădurilor. 

Convenţia OIM nr. 184/2001 impune ca, în lumina legislaţiei şi a practicilor naţionale şi 

după consultarea organizaţiilor reprezentative ale angajatorilor şi lucrătorilor interesaţi, 

Republica Moldova să definească, să pună în aplicare şi să reexamineze periodic o politică 

naţională coerentă în materie de securitate şi sănătate în agricultură. Această politică vizează 

prevenirea accidentelor şi afecţiunilor care rezultă din muncă, sînt legate cu munca desfăşurată 

sau survin pe parcursul activităţii lucrative, eliminînd, reducînd la minim sau prin supravegherea 

riscurilor aferente mediului de muncă agricol. Pentru realizarea acestei finalităţi, Convenţia OIM 

nr. 184/2001 prescrie ca legislaţia naţională: 

a) să desemneze autoritatea competentă însărcinată cu punerea în aplicare a politicii 

naţionale şi cu supravegherea aplicării legislaţiei naţionale privind securitatea şi sănătatea în 

muncă în agricultură; autoritatea desemnată trebuie să prevadă măsuri de corectare şi sancţiuni 

corespunzătoare, conform legislaţiei şi practicilor naţionale, inclusiv suspendarea sau limitarea 

activităţilor agricole care prezintă un risc iminent pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, pînă 

cînd condiţiile care au generat pericolul iminent pentru securitate şi sănătate vor fi corectate; 

b) să definească drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor în materie de 

securitate şi sănătate în mediul de muncă agricol; 

c) să stabilească mecanisme de coordonare intersectorială între autorităţile şi organele 

competente în domeniul agricol şi să definească funcţiile şi responsabilităţile acestora, ţinînd 

cont de complementaritatea acestora, cît şi de condiţiile şi practicile naţionale. 

Pentru aplicarea politicii naţionale privind securitatea şi sănătatea în agricultură, 

Convenţia OIM nr. 184/2001, în art. 7, prevede instituirea următoarelor obligaţii în sarcina 

angajatorilor din agricultură: 

1) obligaţia de realizare a evaluărilor corespunzătoare a riscurilor pentru securitatea şi 

sănătate lucrătorilor agricoli şi în baza rezultatelor obţinute, să adopte măsurile de prevenire şi de 



 84 

protecţie cu scopul de a asigura ca, în toate condiţiile de muncă, activităţile agricole, locurile de 

muncă, maşinile, echipamentul, produsele chimice, instrumentele şi procedeele aplicate sînt 

sigure şi respectă normele prescrise de securitate şi sănătate; 

2) obligaţia de a asigura ca lucrătorii din agricultură să primească, ţinînd cont de nivelul 

de instruire şi diferenţa de limbaj, o formare adecvată şi corespunzătoare, cît şi instrucţii 

inteligibile în materie de securitate şi sănătate şi indicaţii la îndeplinirea mucii lor, cuprinzînd 

informaţii privind pericolele şi riscurile inerente muncii lor şi măsurile ce trebuie luate pentru 

protecţia acestora; 

3) obligaţia de a lua măsuri imediate pentru a înceta orice operaţie care prezintă un 

pericol iminent şi grav în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi să evacueze lucrătorii în 

modul corespunzător. 

Articolul 8 din Convenţia OIM nr. 184/2001 instituie, ab initio, următoarele drepturi în 

favoarea salariaţilor: 

a) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi în privinţa chestiunilor de securitate şi sănătate, 

inclusiv privitor la riscurile legate de aplicarea noilor tehnologii; 

b) dreptul de a participa la aplicarea şi verificarea măsurilor destinate asigurării securităţii 

şi sănătăţii şi de a alege reprezentanţi avînd competenţe în materie de securitate şi sănătate, 

precum şi reprezentanţi în comitetele de igienă şi securitate; 

c) dreptul de a se sustrage de la pericolul apărut la locul de muncă dacă au un motiv 

rezonabil de a crede că există un risc iminent şi grav pentru securitatea şi sănătatea lor şi de a 

informa imediat superiorul lor. Ei nu pot fi sancţionaţi în urmă efectuării acestor acţiuni. 

Lucrătorii din agricultură şi reprezentanţii lor trebuie să aibă obligaţia de a se conforma 

măsurilor de securitate şi sănătate prescrise şi de a coopera cu angajatorii pentru ca aceştia din 

urmă să îşi realizeze propriile obligaţii şi responsabilităţi. 

Convenţia OIM nr. 184/2001 impune elaborarea unor reglementări adecvate în domeniul 

securităţii în utilizarea maşinilor şi echipamentului, ergonomiei, precum şi în manipularea şi 

transportarea diferitor obiecte, reglementări care au fost expuse de legiuitorul moldav într-o 

manieră generală (acestea fiind aplicabile în orice sferă a economiei naţionale) în Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 603 din 11.08.2011 „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă” [72] şi Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 353 din 05.05.2010 „Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate 

şi sănătate la locul de muncă” [64]. Dispoziţii speciale privind modul de utilizare a maşinilor, 

echipamentelor şi utilajului în agricultură, precum şi cerinţe minime de securitate şi sănătate în 

munca prestată în agricultură nu au fost elaborate nici prin acte legislative, nici prin acte 
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normative subordonate legii. Mai mult decît atît, Hotărîrea Guvernului RM nr. 353/2010 „Cu 

privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă” nu se aplică 

pentru cîmpurile, pădurile şi alte terenuri care aparţin unei unităţi agricole sau forestiere, dar sînt 

situate departe de clădirile unităţii. 

Convenţia OIM nr. 184/2001, în privinţa aspectului ce ţine de gestiunea şi utilizarea 

produselor chimice în agricultură, stabileşte că autoritatea naţională competentă trebuie să adopte 

măsuri: 

a) pentru a asigura existenţa unui sistem naţional corespunzător care să prevadă criteriile 

specifice aplicabile la importarea, clasificarea, ambalarea şi etichetarea produselor chimice 

utilizate în agricultură şi pentru interdicţia sau limitarea acestor produse; 

b) pentru a determina ca cei ce produc, importează, furnizează, vînd, transportă, 

depozitează sau elimină produse chimice utilizate în agricultură să respecte normele naţionale 

sau alte norme recunoscute în materie de securitate şi sănătate şi să ofere informaţii suficiente şi 

corespunzătoare utilizatorilor acestor substanţe chimice, iar la cerere – şi autorităţii competente; 

c) pentru formarea unui sistem adecvat pentru colectarea, reciclarea şi eliminarea sigură a 

deşeurilor chimice, produselor chimice perimate şi a recipienţilor care au conţinut produse 

chimice, eliminînd sau reducînd la minim riscurile pentru securitate şi sănătate precum şi pentru 

mediul înconjurător. 

De asemenea, Convenţia OIM nr. 184/2001 prescrie, în acest sens, adoptarea de reguli de 

prevenire şi protecţie a lucrătorilor din agricultură în procesul de manipulare şi utilizare a 

produşilor chimici, care să reglementeze, inter alia, următoarele aspecte: 

1. Modul de preparare, manipulare, aplicare, păstrare şi transport al produselor chimice; 

2. Activităţile agricole care antrenează dispersia de produse chimice; 

3. Întreţinerea, repararea şi curăţirea echipamentului şi a recipienţilor pentru produsele 

chimice; 

4. Eliminarea recipienţilor vizi, precum şi prelucrarea şi eliminarea deşeurilor chimice şi 

a produselor chimice cu termenul de valabilitate expirat. 

Art. 14 din Convenţia OIM nr. 184/2001 prevede că legislaţia naţională trebuie să 

garanteze că riscurile, infecţiile, alergiile şi otrăvirile vor fi evitate sau reduse la minim, pe 

parcursul manipulării agenţilor biologici şi că activităţile ce ţin de creşterea animalelor şi locurile 

de desfăşurare a acestor activităţi respectă normele minime de securitate şi sănătate în muncă.  

Aceste prescripţii consacrate în dreptul internaţional sunt transpuse în dreptul pozitiv al 

Republicii Moldova prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1335 din 10.10.2002 „Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de 
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aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru 

munca prestată în condiţii nefavorabile” [68]. Regulamentul în cauză stabileşte: 

1. Modul de evaluare nemijlocită a condiţiilor la locurile de muncă la care se îndeplinesc 

lucrări prevăzute în listele ramurale de lucrări cu condiţii grele şi nocive, precum şi deosebit de 

grele şi deosebit de nocive, pentru care stabilesc sporuri de compensare. Această listă este 

elaborată şi aprobată prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1487 din 31.12.2004 „Cu privire la 

apobarea Listei-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, 

vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de 

compensare” [65]; 

2. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de conţinutul în aerul zonei de lucru al 

substanţelor chimice nocive (depăşirea CMA, ori); 

3. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de conţinutul în aerul zonei de lucru al 

substanţelor nocive de natură biologică (depăşirea CMA, ori); 

4. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de conţinutul în aerul zonei de lucru a 

aerosolului cu acţiune preponderent fibrogenă (AAPF) şi de încărcătura de praf asupra organelor 

respiratorii (cuantumul multiplu al depăşirii CMA şi a nivelului de control al încărcăturii de praf 

(NCÎP); 

5. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de nivelurile zgomotului, vibraţiei cumulate şi 

locale, infra- şi ultrasunetului la locul de muncă; 

6. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicatorii microclimei pentru încăperile de 

producţie, indiferent de perioada anului, şi pentru teritorii deschise în perioada caldă a anului; 

7. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de parametrii mediului de lumină al încăperilor 

de producere; 

8. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de acţiunea radiaţiilor electromagnetice 

neionizante; 

9. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicii greutăţii procesului de muncă; 

10. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicii intensităţii procesului de muncă; 

11. Evaluarea condiţiilor de muncă în cazul ionizării aerului şi lucrului cu substanţe 

radioactive şi cu surse de radiaţie ionizată. 

Se impune ca necesară determinarea reprezentanţilor angajatorilor şi reprezentanţilor 

salariaţilor de a reglementa prin convenţii colective ramurale şi prin contracte colective de 

muncă metodologia de evaluare a condiţiilor de muncă în agricultură, precum şi măsurile 

organizatorice, ergonomice şi tehnice ce urmează a fi adoptate pentru prevenirea survenirii 
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accidentelor de muncă, dar în special a bolilor profesionale în cadrul activităţilor lucrative din 

agricultură.  

Cerinţele specifice în organizarea securităţii şi sănătăţii muncii în domeniul serviciilor 

de construcţii. Serviciile de construcţii, alături de ramura agriculturii implică o mare parte a 

forţei de muncă a Republicii Moldova. Totodată acest gen de activitate implică şi o multitudine 

de riscuri de survenire a accidentelor de muncă, cît şi a bolilor profesionale. Prin urmare, este 

necesară adoptarea unor norme specifice acestui domeniu de asigurare a  securităţii şi sănătăţii 

salariaţilor care muncesc în acest sector al economiei. Această exigenţă a fost recunoscută şi de 

OIM, care, în 1988, a adoptat Convenţia nr. 167 cu privire la securitatea şi sănătatea în 

construcţii. Această convenţie nu a fost ratificată de Republica Moldova şi, deci, nu produce 

efecte juridice (nu creează obligaţii juridice) pentru ţara noastră. Totuşi, această convenţie 

însărcinează statele ratificatoare cu reglementarea măsurilor de asigurare a sănătăţii şi securităţii 

în muncă, a modalităţii de cooperare între autorităţi, angajatori şi salariaţi în vederea aplicării 

acestor măsuri. În special, convenţia se remarcă prin formularea unor măsuri de protecţie şi 

prevenire inerente tuturor aspectelor activităţilor de construcţie, care presupun un risc de 

producere a accidentelor de muncă sau de apariţie a bolilor profesionale. 

În dreptul naţional, raporturile sociale de organizare a securităţii muncii în domeniul 

serviciilor de construcţii sunt supuse reglementării prin intermediul Hotărîrii Guvernului RM nr. 

80 din 09.02.2012 „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare 

sau mobile” [60]. În temeiul acestei hotărîri au fost aprobate cerinţele minime generale de 

securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 1 la Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 80/2012 şi cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru 

şantierele temporare sau mobile, conform anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului RM nr. 80/2012. 

Aceste reglementări tehnico-juridice se aplică următoarelor tipuri de activităţi, enumerate în 

Lista orientativă a lucrărilor de construcţii sau de inginerie civilă, anexă la Cerinţele minime 

generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile: 1. Excavaţii; 2. 

Terasamente; 3. Construcţii; 4. Montarea şi demontarea elementelor prefabricate; 5. Amenajări 

sau echipări; 6. Transformări; 7. Renovări; 8. Reparaţii; 9. Dărîmări de ziduri; 10. Demolări; 11. 

Mentenanţă; 12. Întreţinere – lucrări de zugrăvit şi curăţenie; 13. Asanări; 14. Consolidări; 15. 

Modernizări; 16. Reabilitări; 17. Extinderi; 18. Restaurări; 19. Demontări.  

Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile reglementează şi instituie următoarele activităţi şi măsuri, destinate asigurării securităţii 

şi sănătăţii lucrătorilor ce participă la activităţile de construcţie: 
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1) Coordonarea în materie de securitate şi sănătate. O astfel de activitate trebuie să fie 

organizată atît în faza de studiu, concepţie şi elaborare a proiectului, cît şi în perioada executării 

lucrărilor. Atunci cînd la elaborarea proiectului participă mai mulţi proiectanţi, beneficiarul 

şi/sau managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi 

sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării. Iar cînd la realizarea lucrărilor pe şantier 

participă mai mulţi antreprenori, un antreprenor şi unul sau mai mulţi subantreprenori, un 

antreprenor şi lucrători independenţi ori mai mulţi lucrători independenţi, beneficiarul şi/sau 

managerul de proiect trebuie să desemneze un coordonator în materie de securitate şi sănătate pe 

durata realizării lucrării. Funcţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata 

elaborării proiectului lucrării şi funcţia de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe 

durata realizării lucrării sau a lucrărilor ulterioare pot fi deţinute de aceeaşi persoană. 

2) Declaraţia prealabilă privind începerea lucrărilor pe şantier. Beneficiarul lucrării sau 

managerul de proiect trebuie să întocmească o declaraţie prealabilă privind începerea lucrărilor 

pe şantier în situaţia în care durata lucrărilor este apreciată a fi mai mare de 30 de zile lucrătoare 

şi pe şantier lucrează simultan mai mult de 20 de lucrători sau volumul de lucru estimat necesită 

mai mult de 500 de oameni-zi. Declaraţia prealabilă privind începerea lucrărilor pe şantier 

trebuie să fie întocmită conform anexei nr. 3 la Cerinţe minime şi să fie prezentată inspecţiei 

teritoriale de muncă în raza căreia se vor desfăşura lucrările, cu cel puţin 30 de zile înainte de 

începerea acestora. Textul declaraţiei prealabile privind începerea lucrărilor pe şantier trebuie să 

fie afişat pe şantier, la un loc vizibil, înainte de începerea lucrărilor.  

3) Principii generale de securitate şi sănătate aplicabile proiectului lucrării. Încă din 

faza de concepţie, studiu şi elaborare a proiectului lucrării, managerul de proiect, proiectantul şi, 

atunci cînd este cazul, beneficiarul trebuie să ia în considerare principiile generale de prevenire 

în materie de securitate şi sănătate prevăzute la alin. (3) art. 10 din Legea RM nr. 186-XVI/2008, 

în special în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice 

destinate planificării diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfăşoară simultan sau succesiv, 

estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru. 

4) Competenţa coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 

proiectului lucrării. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării 

proiectului lucrării, desemnat în conformitate cu punctul 3 al Cerinţelor minime, are următoarele 

atribuţii: 

a) să coordoneze aplicarea prevederilor Cerinţelor minime generale; 

b) să elaboreze, sub responsabilitatea sa, planul de securitate şi sănătate al şantierului, 

precizînd regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinînd seama de activităţile de exploatare care 
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se vor desfăşura pe şantier; planul de securitate şi sănătate al şantierului trebuie să conţină măsuri 

specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii din anexa nr. 2 la 

Cerinţele minime generale; 

c) să pregătească un dosar de lucrări ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinînd 

elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul 

eventualelor lucrări ulterioare; 

d) să adapteze planul de securitate şi sănătate al şantierului la fiecare modificare adusă 

proiectului; 

e)să transmită elementele planului de securitate şi sănătate al şantierului tuturor celor cu 

responsabilităţi în domeniu;  

f) să deschidă un registru de coordonare şi să-l completeze; 

g) să transmită planul de securitate şi sănătate al şantierului, registrul de coordonare şi 

dosarul de lucrări ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în 

materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării;  

h) să participe la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; să 

stabilească, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de 

securitate şi sănătate aplicabile şantierului;  

i) să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de 

securitate şi sănătate al şantierului;  

j) să organizeze coordonarea între proiectanţi; 

k) să ţină seama de toate eventualele interferenţe ale activităţilor de pe şantier. 

5) Principii generale aplicabile pe durata realizării lucrării. Pe toată durata realizării 

lucrării, angajatorii şi lucrătorii independenţi trebuie să respecte obligaţiile generale ce le revin în 

conformitate cu prevederile art. 10 din Legea RM nr. 186-XVI/2008, în special în ceea ce 

priveşte: menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare; alegerea 

amplasamentului posturilor de lucru, ţinînd seama de condiţiile de acces la aceste posturi; 

stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie; manipularea în condiţii de securitate a 

diverselor încărcături; întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic 

al echipamentelor de muncă utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea să afecteze 

securitatea şi sănătatea lucrătorilor; delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi 

înmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase; 

condiţiile de deplasare a substanţelor şi materialelor periculoase utilizate; stocarea, eliminarea 

sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărîmări, demolări şi demontări; 

adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru diferite 
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tipuri de lucrări sau faze de lucru; cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi; 

interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea 

şantierului. 

6) Competenţa coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării 

lucrării. Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării are 

următoarele atribuţii: 

a) să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea 

soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru 

care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor 

lucrări sau faze de lucru;  

b) să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca 

antreprenorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute în cerinţele 

minime generale, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate al 

şantierului;  

c) să adapteze sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate 

şi sănătate al şantierului şi ale dosarului de lucrări ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi 

de eventualele modificări intervenite;  

e) să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi 

coordonarea activităţilor acestora privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a 

riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea 

lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;  

d) să coordoneze activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi a 

instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;  

e) să ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; să 

stabilească, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile 

şantierului;  

f) să ţină seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din 

vecinătatea acestuia; 

g) să stabilească, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind accesul pe şantier, 

utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă şi a instalaţiilor de ridicat încărcături;  

h) să efectueze vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte 

ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;  

i) să avizeze planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările 

acestora.  
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Cerinţele minime specifice de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau 

mobile, expuse în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului RM nr. 80/2012 [60], statuează 

următoarele componente ale sistemului de securitate pe şantierul de construcţii: 

a) cerinţe minime generale pentru locurile de muncă pe şantiere; 

b) cerinţe minime specifice pentru posturile de lucru din şantiere. 

Criteriile calitative şi cantitative de determinare a nivelului de sănătate şi securitate în 

mediul de muncă, expuse în anexele acestor cerinţe minime specifice de securitate şi sănătate, 

reiterează, în mare parte, criteriile cantitative şi calitative, aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

RM nr. 353 din 05.05.2010 „Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la 

locul de muncă” [64]. 

În concluzie, putem deduce existenţa unei reglementări naţionale mai ample a securităţii 

şi sănătăţii în muncă în cadrul activităţii de construcţie, fiind stabilite obligaţii şi măsuri de 

prevenire şi protecţie ce urmează a fi aplicate şi luate în consideraţie la fiecare etapă de 

desfăşurare a construcţiilor: etapa studiului, conceperii şi elaborării proiectului lucrărilor şi etapa 

realizării lucrărilor de construcţie.  

 

2.7. Concluzii la Capitolul 2 

1. În Republica Moldova, din cauza deficienţelor de securitate, anual, potrivit statisticilor, 

se înregistrează un număr impunător de accidentaţi proveniţi din accidente de muncă. De 

exemplu, în perioada anilor 2007-2013, în Republica Moldova, au fost accidentaţi (inclusiv 

mortal) 3800 de angajaţi, iar pierderile materiale aferente accidentelor de muncă au fost estimate 

la 22 milioane de lei. 

Analiza etiologiei accidentelor de muncă demonstrează că nerespectarea instrucţiunilor 

de securitate şi sănătate în muncă, precum şi încălcarea obligaţiilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, constituie cauza producerii a peste 65% din evenimentele de acest fel. Prin 

urmare, este nevoie de o nouă strategie (politică) pentru a forma o atitudine conştiincioasă în 

rîndurile lucrătorilor faţă de securitatea personală în cadrul procesului de muncă. 

2. Adoptată în 2008, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI/2008 transpune 

în legislaţia moldovenească Directiva Consiliului 89/391/CEE „Privind introducerea de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă” din 12 

iunie 1989, care stă la baza adoptării tuturor directivelor particulare (sectoriale) privind 

asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Luînd în considerare dispoziţiile CM al RM şi ale Legii RM nr. 186-XVI/2008, putem 

desprinde următoarele trăsături caracteristice ale reglementărilor ce vizează securitatea şi 
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sănătatea în muncă: 1) este o dovadă a legăturii indisolubile dintre dreptul la muncă şi protecţia 

sănătăţii şi securităţii în muncă; 2) constituie o expresie a implicării statului – chiar şi în 

condiţiile economiei de piaţă – în instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii 

lucrătorilor la locul de muncă; 3) caracterul preponderent imperativ al reglementărilor ce ţin de 

securitatea şi sănătatea în muncă; 4) îmbinarea intereselor generale cu interesele personale ale 

lucrătorilor în cadrul reglementării legale a securităţii şi sănătăţii în muncă; 5) prioritatea funcţiei 

preventive a dispoziţiilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 6) caracterul 

universal al reglementărilor ce vizează materia securităţii şi sănătăţii în muncă; 7) se integrează, 

în mod organic, în procesele de muncă: fie că măsurile se iau înainte de începerea activităţilor de 

producţie ori de servicii, fie că se iau în faza dotării tehnologice (cu echipamente de lucru); 8) 

măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o situaţie, 

obligaţii financiare din partea lucrătorilor. 

3. Securitatea şi sănătatea la locul de muncă a constituit centrul preocupărilor OIM, 

această instituţie elaborînd un număr impunător de recomandări şi 22 de convenţii (4 instrumente 

conţin dispoziţii generale; 11 se referă la protecţia contra unor riscuri determinante; 7 statuează 

protecţia în anumite ramuri de activitate), unele dintre care au fost ratificate şi de Republica 

Moldova, cum ar fi: Convenţia OIM nr. 187/2006 privind cadrul de promovare a sănătăţii şi 

securităţii în muncă; Convenţia OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ; 

Convenţia OIM nr. 127/1967 cu privire la greutatea maximă a încărcăturilor care pot fi 

transportate de un singur lucrător; Convenţia OIM nr. 152/1979 privind securitatea şi igiena 

muncii în operaţiunile portuare ş.a. În acest context, subliniem faptul că ţara noastră poate 

ratifica, la ora actuală, fără nici o dificultate, în baza actualului CM al RM şi a Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 186-XVI/2008, Convenţia OIM nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate 

a muncii. 

4. În virtutea dreptului la organizarea procesului de muncă (de producţie), precum şi în 

temeiul dreptului de proprietate, este firesc ca angajatorul să răspundă şi de sănătatea şi 

securitatea salariaţilor în toate aspectele legale de muncă. Legiuitorul nostru a implementat 

principiul în virtutea căruia angajatorul răspunde aproape necondiţionat de sănătatea şi 

securitatea salariaţilor, fie că aceste atribuţii le exercită în mod personal, fie că încredinţează 

această activitate unei alte persoane (fizice sau juridice). Este exclus ca prestarea muncii să se 

desfăşoare în afara normelor de sănătate şi securitate în muncă, întreaga activitate fiind 

guvernată de imperativul prevenirii riscurilor profesionale. 

În cuprinsul Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 au fost 

inserate mai multe categorii de obligaţii ale angajatorilor în materie de securitate şi sănătate în 
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muncă: a) obligaţii generale; b) obligaţii privind serviciile de protecţie şi prevenire; c) obligaţii 

ce ţin de asigurarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat; d) alte obligaţii de natură 

managerială şi tehnico-organizatorică; e) obligaţii referitoare la informarea, consultarea şi 

participarea lucrătorilor la discuţii, precum şi cele referitoare la instruirea acestora în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă. 

5. Scopul şi obiectivele Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 

2008 se asigură cu precădere prin instruirea corespunzătoare a lucrătorilor, urmărindu-se 

însuşirea de către aceştia a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare activităţilor în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Prevederile legale de bază, cuprinse în art. 17 din 

Legea RM nr. 186-XVI/2008 şi axate pe problema instruirii lucrătorilor, au fost concretizate prin 

intermediul dispoziţiilor cuprinse în Capitolul X din Regulamentul privind modul de organizare 

a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale. 

Cadrul legal existent ne permite să afirmăm că există următoarele tipuri (faze) de 

instruiri: 1) instruirea la angajare: a) instruirea introductiv-generală; b) instruirea la locul de 

muncă; 2) instruirea periodică. În plus, doctrina autohtonă a supus cercetării o categorie specială 

a instruirii lucrătorilor: instruirea igienică, care reprezintă una dintre sarcinile prioritare în 

ocrotirea sănătăţii populaţiei, pentru diminuarea nivelului de răspîndire a bolilor infecţioase şi 

neinfecţioase, neadmiterea recrudescenţelor infecţiilor intestinale acute şi intoxicaţiilor 

alimentare în masă, micşorarea frecvenţei bolilor cronice şi a traumatismului, ce impun pierderea 

temporară a capacităţii de muncă şi traumatism. Organizarea instruirii igienice a angajaţilor este 

reglementată prin Regulamentul privind instruirea igienică a angajaţilor, aprobat prin Hotărîrea 

Medicului-şef sanitar de stat al RM nr. 2 din 01.08.2014. 

6. După cum am menţionat, definiţia normativă a noţiunii de „accident de muncă”, 

datorită unui grad ridicat de tehnicitate, nu ne permite să „percepem” esenţa fenomenului dat. 

Pentru a depăşi această dificultate, am apelat la rezultatele cercetărilor obţinute în domeniul 

psihologiei muncii şi organizaţionale. Astfel, accidentele de muncă pot fi definite drept orice 

incident critic la locul de muncă având consecinţe negative asupra stării de sănătate a 

angajaţilor. Celelalte situaţii care nu au consecinţe medicale negative asupra lucrătorilor, dar 

antrenează unele prejudicii materiale sau de mediu, sunt calificate ca incidente. În acest context, 

observăm că legiuitorul român, prin introducerea în circuitul juridic a noţiunilor de „incident 

periculos” şi „cazul susceptibil de boală profesională”, se apropie foarte mult de manieră 

modernă a conceptualizării accidentului de muncă, făcută în cadrul ştiinţei psihologiei muncii şi 

organizaţionale. 
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7. Subscriem la definiţia autorilor autohtoni privind boala profesională: afecţiunea care 

se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi fizici, 

chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor 

organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. În acelaşi timp, adăugăm că pentru 

existenţa bolii profesionale este necesară prezenţa a trei elemente obligatorii: 1) exercitarea unei 

meserii sau profesii, care constituie cauza indirectă a bolii; 2) factorii nocivi, fizici, chimici sau 

biologici caracteristici locului de muncă, care reprezintă cauza directă a bolii; 3) afecţiunea sau 

modalitatea concretă de acţiune asupra organismului.  

8. Din dispoziţiile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă 

rezultă obligaţia unităţilor (primăriilor) de a raporta anual organelor de statistică, în modul 

stabilit, despre situaţia statistică a accidentelor de muncă înregistrate în perioada de referinţă. 

Datele statistice de securitate şi sănătate în muncă se colectează de la unităţile economice şi 

sociale anual, conform metodelor stabilite de Biroul Naţional de Statistică, pe eşantioane 

reprezentative teritorial şi pe domenii de activitate. Asemenea informaţii sunt colectate în baza 

formularului de Raport statistic (anual) nr. 1-SSM, care se aprobă de Biroul Naţional de 

Statistică. 

Raportul statistic nr. 1-SSM urmează să fie prezentat de unităţile economice şi sociale cu 

numărul de salariaţi de 20 şi mai multe persoane, precum şi de toate instituţiile bugetare 

indiferent de numărul de salariaţi. În opinia noastră, faptul că sunt lăsaţi în afara procesului de 

colectare a datelor unităţile economice cu un efectiv de personal mai mic de 20 salariaţi conduce 

la imposibilitatea formării unei imagini adecvate a situaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă. Mai mult, Raportul statistic nr. 1-SSM nu include în sine informaţii şi indicatori ce s-ar 

referi: la numărul de unităţi economice care desfăşoară activităţi de securitate şi sănătate în 

muncă într-un mod organizat; la numărul de persoane desemnate pentru desfăşurarea activităţilor 

de securitate şi sănătate în muncă; la numărul şi categoriile de personal instruit în materie de 

securitate şi sănătate în muncă. 

9. Pentru aplicarea politicii naţionale privind securitatea şi sănătatea în agricultură, 

propunem de lege ferenda completarea Hotărîrii Guvernului RM nr. 353 „Cu privire la aprobarea 

cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă” din 05.05.2010 prin instituirea 

următoarelor obligaţii suplimentare în sarcina angajatorilor din agricultură: 

1) obligaţia de realizare a evaluărilor corespunzătoare a riscurilor pentru securitatea şi 

sănătate lucrătorilor agricoli şi în baza rezultatelor obţinute, să adopte măsurile de prevenire şi de 

protecţie cu scopul de a asigura ca, în toate condiţiile de muncă, activităţile agricole, locurile de 
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muncă, maşinile, echipamentul, produsele chimice, instrumentele şi procedeele aplicate sînt 

sigure şi respectă normele prescrise de securitate şi sănătate; 

2) obligaţia de a asigura ca lucrătorii din agricultură să primească, ţinînd cont de nivelul 

de instruire şi diferenţa de limbaj, o formare adecvată şi corespunzătoare, cît şi instrucţii 

inteligibile în materie de securitate şi sănătate şi indicaţii la îndeplinirea mucii lor, cuprinzînd 

informaţii privind pericolele şi riscurile inerente muncii lor şi măsurile ce trebuie luate pentru 

protec-ţia acestora; 

3) obligaţia de a lua măsuri imediate pentru a înceta orice operaţie care prezintă un 

pericol iminent şi grav în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi să evacueze lucrătorii în 

modul corespunzător. 

4) cercetarea, evidența și raportarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 

5) apărarea intereselor legitime ale salariaților care au avut de suferit în urma accidentelor 

de muncă și bolilor profesionale.  

10. Construcţiile, alături de ramura agriculturii, implică o mare parte a forţei de muncă a 

Republicii Moldova. Totodată, acest gen de activitate implică şi o multitudine de riscuri de 

survenire atît a accidentelor de muncă, cît şi a bolilor profesionale. Prin urmare, este necesară 

adoptarea unor norme specifice acestui domeniu de asigurare a securităţii şi sănătăţii salariaţilor 

care muncesc în acest sector al economiei. Această exigenţă a fost recunoscută şi de OIM, care, 

în 1988, a adoptat Convenţia nr. 167 cu privire la securitatea şi sănătatea în construcţii. Această 

convenţie, cu părere de rău, nu a fost ratificată de Republica Moldova şi, deci, nu produce efecte 

juridice (nu creează obligaţii juridice) pentru ţara noastră. 
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3. FORMELE DE EXERCITARE A CONTROLULUI ASUPRA  

RESPECTĂRII LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI  

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

 

3.1. Conceptualizarea principalelor forme de exercitare a controlului şi a 

supravegherii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Administraţia publică, în orice societate, reprezintă în esenţă, un instrument al statului 

indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de 

realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului 

general, prin acţiunea puterii publice [107, p. 13]. 

Activitatea administraţiei, la nivelul unei autorităţi sau instituţii, se materializează într-un 

complex de acţiuni ce se succed în timp după o logică anume. Aceste componente al acţiunilor 

administraţiei sunt [36, p. 151]: prevederea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul. 

· prevederea – este primul pas pe care trebuie să-l întreprindă orice autoritate sau 

instituţie publică. De modul în care îşi va programa, planifica, prognoza activităţile, depinde 

mult realizarea sarcinilor ce-i sunt încredinţate; 

· organizarea – este elementul fundamental în activitatea oricărei autorităţi publice. A 

organiza înseamnă a aşeza elementele componente într-o ordine firească şi a le face să 

funcţioneze: o bună organizare conduce la eficienţă, iar activitatea administraţiei fiind una de 

interes public; 

· conducerea şi coordonarea – de multe ori se suprapun fiind realizate de aceeaşi 

persoană într-un anumit organism al sistemului administraţiei publice; 

· controlul – în mod firesc la sfîrşitul unui ciclu de acţiune, trebuie făcut un bilanţ al 

activităţii constînd în controlul activităţii pe un interval de timp sau pentru anumite activităţi etc. 

Referindu-ne la necesitatea controlului activităţii autorităţilor administraţiei publice, nu 

trebuie să limităm rolul acestuia la constatarea unor eventuale erori sau abuzuri. Controlul este 

necesar mai ales pentru a îndruma, a orienta şi, eventual, pentru a corecta acţiunea, în vederea 

realizării politicii statului [189, p. 327]. 

Subliniind rolul pozitiv al controlului, nu trebuie să pierdem din vedere anumite efecte 

negative care se pot manifesta, dacă activitatea nu este concepută şi realizată raţional. Astfel, 

activitatea de control are un efect inhibator asupra celui controlat, îi afectează iniţiativa în 

angajarea diferitelor acţiuni [53, p. 615; 55, p. 311; 190, p. 176]. Pe de altă parte, exercitarea 

unor multiple activităţi de control este de natură să ducă la perturbarea acţiunilor pe care trebuie 
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să le întreprindă angajatorul. De aceea, activitatea de control trebuie concepută şi realizată în aşa 

manieră, încît să nu atrofieze spiritul de iniţiativă şi răspundere al angajatorilor şi să nu ducă la 

perturbarea activităţii acestora. 

Activitatea autorităţilor publice este realizată prin acte administrative, a căror calitate 

determină eficienţa întregului sistem de administrare. Pentru ca activitatea autorităţilor publice să 

fie eficientă, este necesară instituirea unor controale ale acestor acte, operaţiuni şi fapte. 

Controlul este un instrument de determinare a modului în care acţionează cel chemat să realizeze 

prevederile actului, precum şi corespunderea acestora cu scopul legii întru executarea căreia a 

fost emis. Controlul de stat mai serveşte şi ca mijloc de asigurare a garantării şi realizării 

drepturilor şi libertăţilor omului. Acest control este exercitat conform competenţei de către 

autorităţile publice ale statului. 

În teoria generală a dreptului [5, p. 215], prin realizarea atribuţiilor organelor de stat se 

înţelege: emiterea de către aceste organe, în numele statului, a actelor normative şi individuale 

executorii din punct de vedere juridic; efectuarea de către acestea a supravegherii şi controlului 

asupra respectării stricte şi riguroase a cerinţelor stipulate în aceste acte; asigurarea apărării 

acestor cerinţe prin aplicarea măsurilor legale stabilite contra încălcărilor, inclusiv în cazurile 

necesare, şi a măsurilor de constrîngere de stat [107, p. 92; 121 p. 160]. Supravegherea şi 

controlul reprezintă unul dintre modurile de manifestare de către stat a atribuţiilor sale de putere 

[126, p. 119]. Din definiţia atribuţiilor puterii de stat putem deduce că acestea includ un complex 

de măsuri care pot fi utilizate de către autoritatea publică corespunzătoare pentru exercitarea 

funcţiilor care i-au fost încredinţate. 

Supravegherea şi controlul asupra respectării drepturilor de muncă ale salariaţilor este 

una dintre funcţiile statului. Art. 1 alin. (3) din Constituţia RM [28] proclamă drepturile şi 

libertăţile omului şi cetăţeanului ca valoare supremă, iar recunoaşterea, respectarea şi apărarea 

lor este o obligaţie a statului.  

După cum am menţionat anterior, recunoaştem ca întemeiată poziţia autorului autohton 

Victor Guţuleac [58, p. 356], care a subliniat că supravegherea reprezintă un control limitat. Prin 

urmare, noţiunea de „supraveghere” poate fi de delimitată de cea de „control” prin punctarea 

următoarelor aspecte: a) supraveghetorul, în procesul înfăptuirii supravegherii, nu se implică în 

chestiunile interne ale supravegheatului; b) controlul propriu-zis presupune procesul în cadrul 

căruia se verifică legalitatea şi oportunitatea activităţii, pe cînd supravegherea se limitează doar 

la verificarea legalităţii. 
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Conducîndu-ne de prevederile art. 371-390 din CM al RM, concluzionăm că prin 

noţiunea de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii se înţelege activitatea 

organelor competente orientate spre apărarea drepturilor de muncă ale salariaţilor.  

Venim, în acest sens, cu o completare: în literatura de specialitate a fost exprimată opinia 

potrivit căreia noţiunile de supraveghere şi de control în domeniul respectării legislaţiei muncii 

trebuie să fie abordate separat, ele avînd definiţii diferite. Astfel, cercetătorul Tudor Capşa 

consideră că supravegherea asupra respectării actelor legislative şi normative în domeniul muncii 

reprezintă o formă de activitate a autorităţilor publice privind asigurarea legalităţii în raporturile 

de muncă şi în alte raporturi legate nemijlocit de acestea, iar controlul de stat asupra respectării 

actelor legislative şi normative în domeniul muncii, a contractelor colective de muncă şi a 

convenţiilor colective presupune o formă de exercitare a puterii de stat ce asigură respectarea 

legilor şi a altor acte normative adoptate (emise) de autorităţile publice, precum şi a actelor de 

parteneriat social ce reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi legate nemijlocit de 

acestea [17, p. 47]. 

Potrivit cercetătorului Ion Creangă, controlul este un instrument de determinare a 

modului în care acţionează cel chemat să realizeze prevederile actului, precum şi corespunderea 

acestora cu scopul legii întru executarea căreia a fost emis [36, p. 249]. Potrivit unei alte opinii 

[35, p. 149], controlul este privit ca acea funcţie a administraţiei prin care se realizează 

conformitatea activităţii administraţiei cu prevederile legale şi programul de activitate, cu 

respectarea cerinţelor sociale şi îndeplinirea interesului general. Aşadar, cele menţionate anterior 

ne permit să afirmăm că statul, cu ajutorul controlului, urmăreşte dacă actul este aplicat corect, 

dacă are eficienţă, dacă acesta corespunde cerinţelor reale ale relaţiilor sociale reglementate 

etc. 

În legislaţia Republicii Moldova a fost conturată definiţia noţiunii de „control”. Astfel, în 

conformitate cu art. 2 din Legea RM nr. 131/2012 „Privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător” [86], noţiunea de control desemnează totalitatea acţiunilor de verificare a 

respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislaţiei, realizate de un organ 

abilitat cu funcţii de control sau de un grup de instituţii similare. 

Coroborînd art. 371 din CM al RM cu prevederile altor acte normative, putem conchide 

că supravegherea şi controlul asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce 

conţin norme de dreptul muncii, a contractelor colective de muncă şi convenţiilor colective la 

toate unităţile sunt exercitate de: a) Inspectoratul de Stat al Muncii; b) Serviciul de Supraveghere 

de Stat a Sănătăţii Publice [87]; c) Ministerul Economiei;  d) Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale [99]; e) alte organe abilitate cu funcţii de supraveghere şi control în 
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conformitate cu legea; f) sindicatele. Analizînd norma legală citată şi conducîndu-se de faptul că 

supravegherea şi controlul asupra respectării legislaţiei muncii sunt înfăptuite predominant cu 

ajutorul autorităţilor publice, autorii moldavi Eduard Boişteanu şi Nicolai Romandaş au constatat 

că un asemenea control poate fi denumit control administrativ [12, p. 720]. În dezvoltarea acestei 

idei, s-a mai subliniat că din întreaga varietate a controalelor administrative externe, în procesul 

asigurării şi verificării respectării legislaţiei muncii se aplică, în primul rînd, controlul 

specializat, în unele cazuri putînd fi aplicat şi controlul ierarhic [12, p. 720]. De exemplu, 

exercitarea controlului ierarhic este posibilă în următoarea situaţie: dacă Inspectoratul de Stat al 

Muncii va constata că la cercetarea accidentului de muncă sau a celui în afara muncii inspectorul 

de muncă a comis erori sau au apărut noi circumstanţe ale producerii accidentului, inspectorul 

general de stat al muncii este în drept să dispună o cercetare nouă sau suplimentară a 

accidentului în cauză (pct. 31 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de 

muncă). Aşadar, esenţa controlului administrativ ierarhic se rezumă la dreptul pe care îl are 

autoritatea administraţiei publice supraordonată (Inspectoratul de Stat al Muncii) de a verifica 

autoritatea subordonată (inspecţia teritorială de muncă), fie pe verticală, fie pe orizontală, 

respectiv în obligaţia autorităţii de a executa dispoziţiile primite [114, p. 325]. Cu alte cuvinte, 

această formă a controlului administrativ extern cuprinde „dreptul superiorului de a da 

îndrumări inferiorului, dreptul de a aproba sau confirma actul, de a modifica sau anula actul, 

dreptul pentru superior de a substitui acţiunea sau inacţiunea inferiorului” [58, p. 480]. 

Cu toate acestea, cea mai importantă şi cea mai des folosită formă de control 

administrativ extern în domeniul relaţiilor de muncă rămîne acea a controlului specializat. În 

acest sens, menţionăm că prin control specializat se înţelege controlul extern, realizat de către 

autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi organe special constituite prin lege, care 

au atribuţie de control, la nivel central şi local [114, p. 225]. Un astfel de control se efectuează în 

cele mai diverse domenii şi sectoare de activitate: financiar, sanitar, securitatea şi sănătatea în 

muncă ş.a. 

După cum se arată în doctrina dreptului administrative, controlul specializat diferă de cel 

ierarhic prin următoarele aspecte [120, p. 136]: 

- este exercitat de anumite persoane sau compartimente faţă de care cel controlat nu se 

află în raport de subordonare ierarhică; 

- nu se extinde asupra întregii activităţi a organelor controlate, ci numai asupra 

anumitor aspecte precis determinate şi care se încadrează în specificul activităţii organului de 

control; 
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- are ca obiect şi activitatea desfăşurată de instituţii publice, societăţi comerciale sau 

persoane fizice; 

- se declanşează, de regulă, din oficiu, dar această regulă nu exclude şi sesizarea de 

către o persoană vătămată într-un drept sau căreia i-a fost lezat un interes legitim;  

- se realizează numai în cazurile expres prevăzute de lege şi în condiţiile stabilite de 

aceasta. 

Controlul asupra respectării legislaţiei muncii este exercitat, în special, de către 

următoarele structuri: Inspectoratul de Stat al Muncii, care este abilitat cu exercitarea 

controlului de stat în sfera respectării legislaţiei muncii; organizaţiile sindicale care, în virtutea 

prevederilor Legii sindicatelor nr. 1129-XIV/2000, exercită controlul ce poartă un caracter 

obştesc; organele de parteneriat social care, în strictă corespundere cu art. 25 din CM al RM şi 

cu dispoziţiile Legii RM nr. 245/2006 „Privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale 

pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la 

nivel de ramură şi la nivel teritorial”, exercită unele prerogative de control (de exemplu, cele de 

monitorizare a procesului realizării convenţiilor colective la diferite niveluri) în domeniul 

raporturilor colective de muncă; comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă care, în afara 

faptului că asigură colaborarea angajatorului şi a lucrătorilor în vederea identificării măsurilor 

privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, îndeplineşte şi unele 

atribuţii de control obştesc în domeniul vizat (de exemplu, monitorizează realizarea planului de 

protecţie şi prevenire, urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă actele normative de 

securitate şi sănătate în muncă ş.a.). 

Sub aspect comparativ, trebuie subliniat că, în Franţa, activităţile de coordonare şi control 

în sfera securităţii şi sănătăţii în muncă sunt înfăptuite pe mai multe trepte, şi anume [2, p. 10]: 1) 

la nivel naţional, activităţile menţionate sunt realizate prin intermediul Direcţiei relaţiilor de 

muncă din cadrul Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale şi al Direcţiei securităţii sociale din 

cadrul Ministerului Sănătăţii şi Securităţii Sociale, cea din urmă direcţie urmărind respectarea 

Codului securităţii sociale şi implementarea noilor reglementări. În plus, atenţionăm că în 

subordinea Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale se regăseşte: Inspecţia Muncii; Inspecţia 

medicală a muncii; Comisia de securitate a muncii; Comisia de igienă industrială; Comitetul 

tehnic indutrial; 2) la nivel teritorial, în cadrul direcţiilor departamentale şi regionale de muncă, 

activează serviciile de inspecţie a muncii, personalul inspecţiei fiind format din: inspectori de 

muncă (absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior), care controlează unităţile cu peste 50 

de angajaţi; controlori de muncă (absolvenţi ai învăţămîntului mediu), care verifică 

întreprinderile mici şi cu activităţi mai simple. În plus, legislaţia franceză consacră atribuţii de 
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control în dome-niul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru mai multe organisme din afara 

unităţii: Consiliul superior de prevenire a riscurilor profesionale (în calitate de organism paritar 

compus din reprezentanţii organizaţiilor patronilor şi ai salariaţilor); Agenţia naţională pentru 

ameliorarea condiţiilor de muncă; Institutul naţional de cercetări şi securitate ş.a.  

În Italia, trebuie să trecem în revistă următoarele organisme de control asupra respectării 

legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă [2, p. 64]: Ministerul Muncii, prin 

intermediul inspectoratului muncii şi inspectoratului de medicină a muncii; Ministerul Industriei, 

prin Inspectoratele Statale Tehnici; Ministerul de Interne, prin Corpul Naţional al Pompierilor. În 

acest sistem sunt angrenate, suplimentar, mai multe societăţi sau asociaţii, ale căror conduceri 

sunt înfăptuite pe principiul tripartismului, şi care realizează verificări obligatorii, cercetări 

ştiinţifice, consultări ş.a., cum ar fi: Societatea Naţională Pentru Prevenirea Accidentelor, 

Asociaţia Naţională Pentru Controlul Aparaturii cu Abur şi sub Presiune etc. [2, p. 65]. 

În Germania [173, p. 233], organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă se 

caracterizează printr-un sistem dualist exercitat prin două categorii de organisme: inspectoratele 

de stat (organizate pe principiul teritorial şi abilitate cu exercitarea controlului privind aplicarea 

şi respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii) şi asociaţiile profesionale de 

asigurare la riscuri profesionale (organizate pe ramuri ale economiei naţionale şi abilitate cu 

atribuţii şi responsabilităţi referitoare la elaborarea reglementărilor tehnice obligatorii de 

prevenire a accidentelor şi asistenţă pentru aplicarea acestora). 

Legislaţia moldovenească statuează mai multe tipuri de control asupra activităţii de 

întreprinzător pe care le pot înfăptui şi inspectorii de muncă în domeniul respectării legislaţiei 

muncii (art. 2 din Legea RM nr. 131/2012) [86]: 

a) planificat – control care nu este interzis de Legea RM nr. 131/2012, efectuat conform 

datelor Registrului de stat al controalelor, şi despre care persoana supusă controlului este 

notificată cu cel puţin 5 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării lui. Toate controalele care nu 

corespund noţiunii de control planificat se consideră controale inopinate; 

b) inopinat – control care nu este planificat din timp şi care se efectuează, în baza 

evaluării riscurilor, în scopul constatării efective a proceselor activităţii persoanei supuse 

controlului, pentru neadmiterea încălcării legislaţiei; 

c) repetat – control prin care se apreciază calitatea şi se determină corectitudinea 

controalelor efectuate anterior prin verificarea şi contrapunerea rezultatelor controlului efectuat 

anterior cu rezultatele reale constatate în urma controlului repetat, considerîndu-se control 

inopinat şi efectuîndu-se în situaţia în care rezultatele controlului anterior sunt neconcludente, 

incomplete sau nesatisfăcătoare; 
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d) comun – control la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe 

organe de control. 

În practica de aplicare a legislaţiei naţionale, inspectorii de muncă au sesizat o foarte 

mare problemă privind modul de exercitare a controlului inopinat. Astfel, s-a constatat că 

dispoziţiile cuprinse în art. 19 din Legea RM nr. 131/2012 încorsetează semnificativ 

împuternicirile inspectorilor de muncă în ceea ce priveşte efectuarea controalelor inopinate. În 

continuare, vom reproduce temeiurile şi condiţiile efectuării controalelor inopinate prin prisma 

art. 19 din Legea RM nr. 131/2012:  

„(1) Organul de control poate decide efectuarea în afara graficului a controalelor 

inopinate asupra unei persoane, în baza evaluării riscurilor, precum şi poate emite controlorului 

delegaţie de control, doar în cazul: 

1) verificării modului de îndeplinire a recomandărilor din prescripţie (control repetat) 

date ca urmare a ultimului control planificat; 

2) prezenţei informaţiilor veridice, susţinute prin probe, despre existenţa cazurilor de 

încălcare a legislaţiei sau a situaţiilor de avarie, despre modificarea ori încălcarea regulilor de 

securitate, fapt ce prezintă un pericol iminent pentru viaţa şi/sau bunurile oamenilor şi pentru 

mediu, cu un prejudiciu estimabil nu mai mic de 30 de salarii medii lunare pe economie 

prognozate de Guvern pentru anul în care s-a depistat încălcarea; 

3) verificării informaţiei, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu, dacă sînt 

întrunite următoarele condiţii: a) această informaţie nu a fost prezentată în termenul stabilit de 

lege sau de un act normativ de două ori consecutiv, fiind încălcate două termene consecutive, 

prevăzute expres de lege sau de actul normativ; b) organul abilitat cu funcţii de control sau 

organul responsabil de recepţionarea informaţiei corespunzătoare nu a primit notificare 

justificativă din partea persoanei obligate să raporteze informaţia în termen şi/sau această 

persoană nu a răspuns în termen rezonabil la înştiinţarea din partea organului responsabil după 

încălcarea de două ori consecutiv a termenului stabilit de lege sau de actul normativ; 

4) verificării informaţiei obţinute în cadrul altui control la întreprinzătorul cu care 

persoana controlată a avut anterior relaţii economice, dacă sînt întrunite următoarele condiţii: a) 

întreprinzătorul refuză să prezinte informaţiile în cauză; b) nu există altă modalitate de obţinere a 

informaţiei în cauză; c) informaţia dată este decisivă şi indispensabilă pentru atingerea scopului 

controlului iniţiat anterior; 

5) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a fi 

iniţiat controlul dacă, pînă la recepţionarea solicitării, nu s-a emis decizia de a supune solicitantul 
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unui control inopinat sau dacă un astfel de control nu este inclus în graficul pentru trimestrul în 

curs.  

Totodată, legiuitorul moldav dispune ca asemenea controale să nu fie desfăşurate în baza 

informaţiilor neverificate şi (sau) provenite dintr-o sursă anonimă. Mai mult, efectuarea 

controalelor inopinate va fi notificată autorităţii de monitorizare a controalelor de către organul 

de control care le-a efectuat în maximum 5 zile lucrătoare după desfăşurarea lor. La notificare se 

vor anexa toate documentele şi probele necesare pentru ca autoritatea de monitorizare a controa-

lelor să poată monitoriza întrunirea condiţiilor stabilite de lege (art. 19 alin. (5) din Legea RM nr. 

131/2012). 

Nu ne remîne decît să constatăm că în cadrul efectuării controalelor inopinate excelează 

formalismul excesiv al procedurilor execuţionale. Mai mult, legiuitorul moldav, impunînd 

respectarea acestor condiţii de efectuare a controalelor inopinate, i-a privat pe inspectori de 

muncă de posibilitatea efectivă de a depista încălcările în domeniul respectării legislaţiei muncii. 

Şi încă o remarcă: Legea RM nr. 131/2012 intră în contradicţie cu prevederile art. 12 alin. (1) din 

Con-venţia OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ [30], potrivit cărora 

„inspectorii de muncă, purtînd asupra lor acte justificative ale funcţiilor pe care le îndeplinesc, 

vor fi autorizaţi: a) să pătrundă liber, fără încunoştinţare prealabilă, la orice oră din zi şi din 

noapte, în orice întreprindere supusă inspecţiei; b) să pătrundă, ziua, în toate localurile pe care au 

motive temeinice să le controleze; c) să procedeze la orice cercetări, controale sau anchete 

considerate necesare pentru a se asigura că dispoziţiile legale sunt efectiv respectate, şi în 

special: să interogheze, singuri sau în prezenţa martorilor, pe cel care angajează sau personalul 

întreprinderii, asupra tuturor problemelor referitoare la aplicarea dispoziţiilor legale; să ceară să 

li se prezinte toate înscrisurile, registrele şi documentele a căror deţinere este prevăzută de 

legislaţia referitoare la condiţiile de muncă, în scopul verificării conformităţii acestora cu 

dispoziţiile legale şi pentru a le copia sau scoate extrase; să pretindă afişarea instrucţiunilor 

prevăzute de dispoziţiile legale; să ia pentru analiza mostre din materiile şi substanţele utilizate 

sau manipulate, cu condiţia ca cel care angajează sau reprezentantul acestuia să fie încunoştinţat 

că materiile sau substanţele respective au fost luate în acest scop. În plus, art. 12 alin. (2) din 

Convenţia OIM nr. 81/1947 dispune că, cu ocazia inspecţiei, inspectorul va informa despre 

prezenţa sa în întreprindere pe cel care angajează sau pe reprezentantul acestuia, în afară de cazul 

în care apreciază că o astfel de înştiinţare riscă să dăuneze eficacităţii controlului. În cele din 

urmă, se cere remarcat faptul că, în viziunea Comitetului de Experţi Independenţi al OIM [143] , 

legislaţia RM la acest capitol este una lacunară, întrucît Legea RM nr. 131/2012 limitează 
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nejustificat dreptul inspectorilor de muncă de a pătrunde liber în încăperile de serviciu şi 

auxiliare, fapt ce contravine prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947. 

Revenind la problema controlului de stat specializat, se cere subliniat că, în temeiul 

dispoziţiilor Hotărîrii Guvernului RM nr. 862 „Privind perfecţionarea sistemului de control de 

stat specializat” din 26 iulie 2004 [76], inspectorii de muncă pot participa, de asemenea, la 

organizarea controalelor complexe specializate, prin care se subînţeleg controalele efectuate de 

un organ sau de un grup de organe de control specializate în toate domeniile de activitate a 

agentului economic respectiv. 

În vederea executării prevederilor Legii RM nr. 131/2012 „Privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător”, Guvernul RM a aprobat, potrivit Hotărîrii nr. 375 din 27 mai 

2014 [86], Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în 

baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat 

al Muncii. 

Atribuţiile organelor de supraveghere şi control asupra respectării drepturilor de muncă 

ale salariaţilor sunt enumerate în actele normative ce reglementează activitatea lor, enumerare 

care, după părerea noastră, nu este exhaustivă.  

Atribuţiile generale ale organelor de supraveghere şi control se disting prin următoarele 

indicii: în primul rînd, ele au caracter de aplicare, şi nu de elaborare a dreptului. Trăsătura 

caracteristică a atribuţiilor generale rezidă în aceea că ele pot fi utilizate de organele de 

supraveghere pentru lichidarea tuturor încălcărilor din domeniul muncii salariale, însă pentru 

realizarea acestor împuterniciri este necesară o documentare procedurală preventivă. Delimitarea 

atribuţiilor în generale şi speciale reflectă autonomia dreptului muncii ca ramură a sistemului 

naţional de drept. Una dintre particularităţile ramurii date este unitatea şi diferenţierea la 

reglementarea raporturilor ce formează obiectul ei [202, p. 25]. Unitatea şi diferenţierea se 

manifestă nu doar în procesul elaborării normelor de drept al muncii, ci şi la realizarea lor. 

Organele de stat de supraveghere şi control asigură realizarea normelor de dreptul muncii, de 

aceea activitatea acestui sistem de organe se află într-o relaţie intrinsecă cu unitatea şi 

diferenţierea reglementării juridice a raporturilor de muncă. Evident că această reglementare 

include şi activitatea de aplicare a dreptului [201, p. 237; 125, p. 71]. 

Atribuţiile speciale se aplică pentru apărarea drepturilor de muncă ale salariaţilor care 

reflectă diferenţierea în reglementarea juridică a muncii. De exemplu, prestarea muncii în 

condiţii nocive şi periculoase impune înzestrarea organelor de supraveghere şi control cu 

atribuţii suplimentare în vederea lichidării încălcărilor ce generează risc pentru viaţa şi sănătatea 
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angajaţilor. La aceste atribuţii se referă posibilitatea sistării activităţii ce creează pericol pentru 

viaţa şi sănătatea persoanelor. 

Desigur că, în activitatea de aplicare a dreptului, factorii diferenţierii nu se manifestă atît 

de pronunţat, precum în conţinutul normelor speciale ale legislaţiei muncii. Unele atribuţii 

speciale pot fi utilizate pentru asigurarea realizării normelor generale de comportament. Însă, 

după părerea noastră, atribuţiile speciale trebuie să le întregească pe cele generale cu scopul de a 

asigura comportamentul legal al angajatorului în procesul aplicării atît a normelor generale ale 

legislaţiei muncii, cît şi a celor speciale. 

Interacţiunea organelor de stat cu sindicatele permite descoperirea mai operativă a 

încălcărilor drepturilor de muncă ale angajaţilor, de aceea activitatea de apărare a acestor 

drepturi trebuie să aibă un caracter unitar, pentru ca utilizarea atribuţiilor de stat să contribuie nu 

numai la restabilirea eficientă a drepturilor încălcate, ci şi să asigure comportamentul legitim al 

angajatorilor sub ameninţarea imixtiunii organelor de stat care asigură respectarea lor. Prin 

urmare, activitatea organelor de supraveghere şi control trebuie să decurgă în strînsă colaborare 

cu alte organe şi organizaţii. De exemplu, organele de supraveghere şi control asupra respectării 

drepturilor din sfera muncii trebuie să interacţioneze cu organizaţiile obşteşti care reprezintă 

interesele salariaţilor şi ale angajatorilor. Această interacţiune va permite descoperirea mai 

operativă a încălcărilor de lege în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi lichidarea 

acestora.  

În opinia noastră, cele mai importante condiţii (exigenţe) care privesc toate fazele 

controlului (de la conceperea, pregătirea şi efectuarea acestuia şi pînă la stabilirea măsurilor şi 

valorificarea concluziilor) sunt următoarele: 

- efectuarea controlului de persoane competente, bine pregătite profesional, cu experienţă 

în domeniu, cinstite şi corecte. Controlorul trebuie să cunoască temeinic toate prevederile legale 

din domeniul pe care îl controlează, specificul activităţii în acel domeniu, pentru ca să fie în 

măsură să sesizeze cu uşurinţă erorile din activitatea celui controlat, să poată răspunde cu 

competenţă la întrebările acestuia, să-i arate ce încălcări au fost depistate. Controlorul trebuie să 

dea dovadă de probitate profesională, de corectitudine, de tact şi să fie receptiv [35, p. 211]. 

Ţinerea la distanţă a celui controlat, intimidarea lui nu sunt de natură să conducă la concluzii 

realiste, temeinice, iar controlorul nu-şi realizează rolul său preventiv şi educativ faţă de cel 

controlat; 

- eficienţa controlului este condiţionată şi de respectarea unei proporţii optime între 

activitatea de organizare şi cea de executare în concret a legii. Numărul organelor de control 



 106 

trebuie să fie bine echilibrat, căci dacă ar fi în insuficienţă ar implica riscul ca el să nu poată 

cuprinde întreaga activitate sub toate aspectele ei; 

- concluziile trebuie să fie bine fundamentate şi argumentate. În formularea concluziilor 

trebuie să se pună accent pe identificarea cauzelor şi condiţiilor care au determinat neajunsurile 

constatate, pentru a putea, pe cale de sinteză, stabili în ce măsură acţiunile sunt singulare sau ele 

se constituie într-o practică sistematică. Măsurile eficiente de înlăturare a deficienţelor din 

activitate se pot stabili numai cunoscîndu-se temeinic cauzele acestora; 

- concluziile trebuie să fie aduse la cunoştinţa persoanei controlate, astfel controlul va 

contribui la îmbunătăţirea activităţii; 

- concluziile să fie analizate pe sectoare de activitate a unităţii controlate, ceea ce permite 

o analiză mai profundă, mai la obiect a fenomenelor şi cu un număr sporit de factori care au 

participat la efectuarea actelor şi acţiunilor supuse controlului, sporindu-se prin aceasta eficienţa 

actului de control; 

- organul de control trebuie să stabilească pe baza constatărilor şi a concluziilor 

desprinse, măsurile necesare pentru lichidarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea muncii; 

- la realizarea controlului, se asigură acţiunii de control un rol tot mai activ, dinamic, 

amplificîndu-i funcţia de factor regulator al obiectivelor cuprinse în lege şi a activităţii 

desfăşurate în concret de autorităţile publice [200, p. 159]. 

Atît în practică, cît şi în teorie este răspîndită concepţia potrivit căreia controlul are ca 

obiect şi, drept urmare, se reduce la descoperirea abaterilor de la conduita prescrisă de actele 

decizionale de conducere. Conform acestei concepţii, controlul se limitează la anchete în cursul 

cărora cel ce controlează este în căutarea de greşeli, iar consecinţa este ca cel controlat, 

situînduse pe o poziţie de inferioritate, este în căutare de scuze şi motive „obiective”. 

Scopul controlului activităţii autorităţilor publice este de a asigura o cît mai deplină 

conformitate a activităţii acestor organe cu cerinţele şi obiectivele sociale exprimate în legi, a 

căror executare se realizează conform competenţei autorităţilor publice. Prin control se asigură 

executarea întocmai a legii. În acest sens, autorul Mircea Preda [134, p. 127]  menţionează că 

„dacă cel controlat cunoaşte din timp perioada în care se efectuează controlul, el poate pregăti 

din timp documentaţia necesară organului de control, fapt ce va influenţa pozitiv operativitatea 

acţiunii de control”. O astfel de metodă duce la descoperirea cauzelor reale ale deficienţelor şi 

stabilirii celor mai potrivite măsuri de îmbunătăţire a muncii. 

Controlul debutează cu studierea actelor de fondare şi activitatea obiectului supus 

controlului (statutul, regulamentul etc.). se studiază actele de control efectuate în ultimii doi ani 

şi se verifică lichidarea neajunsurilor depistate de controalele precedente. 
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Controlul propriu-zis presupune [36, p. 260]: a) analiza indicilor generali şi a 

documentelor privind activitatea obiectului controlat; b) completarea listelor şi tabelelor 

necesare; c) analiza, selectarea informaţiei acumulate; d) solicitarea explicaţiilor de la persoanele 

responsabile în legătură cu daunele pricinuite sau faptele de încălcare a legislaţiei; e) informarea 

organe-lor de cercetare sau anchetă penală în cazul depistării elementelor componente de 

infracţiune; f) propuneri de lichidare imediată a neajunsurilor depistate etc. 

Controlul se finalizează cu întocmirea unui act de control. Constatările înscrise trebuie să 

fie obiective, argumentate şi bazate pe legislaţia în vigoare. 

Statul este dator să controleze raporturile de muncă prin intermediul organelor 

corespunzătoare, în plus aceste organe trebuie să fie formate doar din funcţionarii independenţi 

[36, p. 47]. 

 

3.2. Exercitarea controlului şi a supravegherii de stat de către autorităţile publice cu 

competenţe restrînse în domeniul respectării legislaţiei muncii 

În conformitate cu art. 371 din CM al RM [22], supravegherea şi controlul asupra 

respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme de dreptul muncii, a 

contractelor colective de muncă şi convenţiilor colective la toate unităţile sunt exercitate de: a) 

Inspectoratul de Stat al Muncii; b) Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice; c) 

Ministerul Economiei; d) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; e) alte organe 

abilitate cu funcţii de supraveghere şi control în conformitate cu legea (Inspectoratul Energetic 

de Stat, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice ş.a.); f) 

sindicatele. Aceste autorităţi publice cu atribuţii de supraveghere şi control asupra respectării 

legislaţiei muncii pot fi clasificate în două mari categorii: a) organe cu competenţe generale în 

acest sens (Inspectoratul de Stat al Muncii ş.a.); b) organe cu competenţe restrînse, cum ar fi: 

Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale [89, 90, 92] ş.a. În ceea ce priveşte ultima categorie de autorităţi, se impune o 

precizare că aceste autorităţi exercită controlul de stat în domenii foarte înguste ce vizează 

respectarea actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme de dreptul muncii. 

Totodată, lista organelor de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei muncii, 

consacrată în cuprinsul art. 371 din CM al RM, poartă un caracter orientativ, în actele 

legislative putînd fi consacrate şi alte organe abilitate cu funcţii de supraveghere şi control în 

domeniul enunţat. 

Luînd în considerare cadrul legal existent, trebuie să atragem atenţia asupra misiunii 

deosebite a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în domeniul securităţii şi sănătăţii 
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în muncă. Astfel, potrivit pct. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 

691 din 17 noiembrie 2009 [79], Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este organul 

central de specialitate al administraţiei publice, subordonat Guvernului RM, care este abilitat să 

elaboreze, promoveze şi să asigure realizarea politicii statului în următoarele domenii: raporturi 

de muncă; retribuirea muncii; sănătatea şi securitatea în muncă; dezvoltarea resurselor umane şi 

ocuparea forţei de muncă, inclusiv orientarea şi formarea profesională a populaţiei; parteneriat 

social; asi-gurări sociale şi asistenţă socială ş.a. 

În conformitate cu dispoziţiile pct. 6 din Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului în cauză îi revin, în 

domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, următoarele atribuţii: a) elaborează şi promovează 

proiecte de acte normative în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, asigură corespunderea 

proiectelor elaborate cu prevederile concepţiilor, strategiilor, programelor şi planurilor naţionale; 

b) prezintă propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul vizat şi efectuează transpunerea 

în legislaţia naţională a directivelor Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă; c) controlează şi asigură respectarea prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă în 

ramurile economiei naţionale prin intermediul Inspectoratului de Stat al Muncii; d) 

recepţionează, sistematizează şi analizează informaţia privind respectarea legislaţiei muncii, 

inclusiv a dispoziţiilor legale privind condiţiile de muncă şi de salarizare şi elaborează, în baza 

acesteia, prognozele şi recomandările necesare; e) examinează contestaţiile depuse împotriva 

măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii. 

În art. 7 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 

sunt consfinţite şi alte atribuţii ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în 

domeniul supus analizei, şi anume: 1) asigură monitorizarea aplicării legislaţiei privind 

securitatea şi sănătatea în muncă; 2) organizează elaborarea instrucţiunilor-cadru de securitate şi 

sănătate în muncă pentru anumite ocupaţii sau pentru desfăşurarea unor lucrări complexe; 3) 

avizează proiectele de instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă; 4) asigură publicarea 

anuală a informaţiei privind măsurile luate în realizarea politicii statului în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale; 5) asigură întreţinerea de 

legături cu reţeaua internaţională de informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 6) 

reprezintă statul în relaţiile internaţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Un alt organ central de specialitate al administraţiei publice, cu atribuţii importante în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, este Ministerul Sănătăţii al RM. În acest sens, 

menţionăm că, potrivit pct. 5 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
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Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 397 din 31.05.2011 [77], misiunea Ministerului Sănătăţii este îmbunătăţirea 

sănătăţii publice prin consolidarea sistemului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la 

servicii de sănătate de calitate şi costeficiente, protecţia împotriva riscurilor financiare asociate 

cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivităţii sistemului la necesităţile, preferinţele şi 

aşteptările adecvate ale populaţiei, precum şi susţinerea şi promovarea intervenţiilor de 

prevenţie, protecţie, promovare a sănătăţii şi prin oferirea posibilităţilor de alegere a unui mod de 

viaţă sănătos. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Ministerului Sănătăţii îi revin 

următoarele atribuţii cu character specific: 1) analizează, monitorizează şi evaluează politicile 

publice elaborate, examinează multilateral impactul social, economic, financiar etc. al acestora, 

evaluează riscurile pentru sănătate în raport cu determinanţii stării de sănătate: factori sociali, 

economici, comportamentali, biologici şi de mediu relevanţi; 2) asigură condiţii pentru 

participarea societăţii civile şi a partenerilor sociali din domeniu în procesul elaborării, analizei, 

monitorizării şi evaluării politicilor publice elaborate de Minister; 3) coordonează, în condiţiile 

legii, asistenţa medicală de recuperare şi asistenţa medicală acordată de instituţiile 

balneosanatoriale şi organizează controlul asistenţei medicale în instituţiile balneosanatoriale; 4) 

elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul supravegherii de stat a 

sănătăţii publice, la nivel naţional şi local, colaborează cu reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-media, în scopul 

prevenirii îmbolnăvirilor, protecţiei şi promovării sănătăţii; 5) asigură, prin intermediul 

instituţiilor din subordine, identificarea, evaluarea şi comunicarea riscurilor pentru sănătate, 

asigură managementul acestor riscuri, prognozarea şi diminuarea impactului negativ al riscurilor 

identificate asupra sănătăţii publice; 6) aprobă lista profesiilor şi a factorilor de producţie nocivi, 

precum şi a lucrărilor pentru executarea cărora se efectuează examene medicale la angajare şi 

examene periodice. 

Art. 383 din CM al RM prevede că supravegherea de stat asupra înfăptuirii măsurilor care 

asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice şi de termoficare este 

exercitată de Inspectoratul Energetic de Stat în limitele, conform cerinţelor şi procedurii stabilite 

în Legea RM nr. 1525-XIII/1998 „Cu privire la energetică” [97] şi în Hotărîrea Guvernului RM 

nr. 420 „Despre instituirea organului supravegherii energetice de stat şi aprobarea 

Regulamentului cu privire la supravegherea energetică de stat” din 11 mai 1999. 

În art. 13¹ din Legea RM nr. 1525-XIII/1998 „Cu privire la energetică” legiuitorul a fixat 

limitele efectuării controlului şi drepturile de bază ale Inspectoratului Energetic de Stat. Astfel, 

un asemenea organ cu atribuţii importante în domeniul supravegherii energetice de stat 
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efectuează controlul asupra: a) respectării de către producătorii, transportatorii, distribuitorii şi 

consumatorii de energie electrică şi termică a normelor de amenajare a instalaţiilor electrice, a 

regulamentelor de exploatare a instalaţiilor electrice şi termice, a normelor de securitate tehnică 

în procesul utilizării instalaţiilor electrice şi termice, a documentelor normative privind calitatea 

energiei electrice şi termice, precum şi a altor instrucţiuni şi documente normativ-tehnice 

stabilite prin legi; b) corespunderii instalaţiilor electrice şi termice documentelor normative 

obligatorii stabilite prin legi; c) efectuării testărilor şi încercărilor periodice ale instalaţiilor 

electrice şi termice ale agenţilor economici, inclusiv ale celor din sistemul energetic, în 

conformitate cu normele în vigoare stabilite prin legi; d) instalaţiilor în funcţiune, celor noi sau 

reconstruite de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, în scopul 

determinării corespunderii lor cu normele în vigoare stabilite prin legi; e) corespunderii 

instalaţiilor energetice, noi sau reconstruite, ale consumatorilor cu normele de amenajare şi alte 

documente normativ-tehnice în vigoare stabilite prin legi şi va emite actele de dare în exploatare 

a acestor instalaţii; f) respectării cerinţelor documentelor normativ-tehnice în vigoare la emiterea 

avizelor de racordare a noilor instalaţii de utilizare la reţelele de distribuţie şi transport al 

energiei.  

În acelaşi timp, Inspectoratul Energetic de Stat este în drept (art. 13¹ alin. (2) din Legea 

RM nr. 1525-XIII/1998): să emită prescripţii obligatorii spre executare pentru proprietarii şi 

gestionarii de instalaţii electrice şi termice în vederea excluderii abaterilor de la regulamentele, 

instrucţiunile şi normativele în vigoare stabilite prin legi privind întreţinerea, deservirea, 

exploatarea lor, precum şi cele privind utilizarea energiei electrice şi termice; să ceară de la 

proprietarii şi gestionarii instalaţiilor electrice şi termice decuplarea imediată a instalaţiilor 

electrice şi termice a căror stare tehnică poate provoca avarii, incendii, explozii sau poate pune în 

pericol viaţa oamenilor; să aibă acces la instalaţiile electrice şi termice ale persoanelor fizice şi 

juridice, indiferent de apartenenţa lor departamentală şi tipurile de proprietate, doar în cazurile 

prevăzute în mod expres de lege; să emită prescripţii obligatorii pentru agenţii economici privind 

suspendarea activităţii persoanelor neatestate şi a celor care încalcă regulile şi normele de 

securitate la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice şi termice; să ceară furnizorilor de 

energie electrică şi termică sistarea livrării de energie consumatorilor în cazul în care 

nerespectarea prevederilor actelor normativ-tehnice în vigoare prevăzute de lege privind 

organizarea lucrărilor şi protecţia muncii la deservirea şi exploatarea instalaţiilor electrice şi 

termice poate provoca avarii, incendii sau electrocutări, iar prescripţiile inspectorilor nu sunt 

executate; să participe, în modul stabilit, la examinarea circumstanţelor şi cauzelor avariilor, 

incendiilor şi electrocutărilor grave sau în grup, provocate de instalaţiile electrice şi termice; să 
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primească de la agenţii economici, pentru examinare operativă, documente şi informaţii 

referitoare la respectarea cerinţelor regulamentelor şi normelor de amenajare, deservire şi 

exploatare a instalaţiilor, centralelor şi reţelelor electrice şi termice; să aplice, în modul stabilit 

de lege, sancţiuni proprietarilor şi gestionarilor instalaţiilor electrice şi termice care nu execută 

prescripţiile emise pentru evitarea avariilor, incendiilor şi electrocutărilor ce pot fi provocate de 

instalaţiile în cauză; să efectueze controlul tehnic anual al instalaţiilor electrice şi termice ale 

agenţilor economici în scopul prevenirii avariilor, incendiilor şi electrocutărilor. 

Reprezentanţii Inspectoratului Energetic de Stat au dreptul să solicite pe cale 

judecătorească: a) suspendarea procesului de fabricare a echipamentului electrotehnic de către 

agenţii economici în cazul în care condiţiile tehnice nu corespund normelor în vigoare stabilite 

prin legi; b) suspendarea, pînă la lichidarea încălcărilor cerinţelor actelor normativ-tehnice, 

producerii sau montării utilajului şi instalaţiilor energetice a căror exploatare poate provoca 

avarii, incendii sau electrocutări. Cu titlu de excepţie şi în corespundere cu art. 13¹ alin. (5) din 

Legea RM nr. 1525-XIII/1998, în cazul unui pericol iminent de avarii, incendii sau electrocutări, 

Inspectoratul Energetic de Stat este în drept să-şi exercite prerogativele menţionate supra, cu 

adresarea ulterioară în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 

3 zile lucrătoare, iar în caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea funcţionării 

obiectivelor menţionate se anulează. Reluarea activităţii se efectuează în temeiul hotărîrii 

instanţei de judecată care a emis hotărîrea de sistare a lucrărilor sau al hotărîrii instanţei ierarhic 

superioare, conform legii. 

Potrivit art. 384 din CM al RM, supravegherea de stat asupra respectării normelor 

sanitaro- igienice şi sanitaro-antiepidemice în toate unităţile se înfăptuieşte de către Serviciul de 

Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în limitele, conform cerinţelor şi procedurii stabilite în 

lege. Astfel, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Legea RM nr. 10-XVI/2009 „Privind 

supravegherea de stat a sănătăţii publice” [87], Medicul-şef sanitar de stat al Republicii Moldova 

şi medicii-şefi sanitari de stat din teritorii au dreptul: 

1) să autorizeze, să avizeze şi să certifice activităţi, produse şi servicii cu impact asupra 

sănătăţii publice; 

2) să înainteze autorităţilor publice centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, 

conform competenţelor, propuneri privind executarea legislaţiei sanitare, elaborarea şi realizarea 

planurilor de dezvoltare socială şi economică a teritoriilor, a programelor complexe de ocrotire a 

sănătăţii populaţiei, a mediului înconjurător, de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de trai, a 

programelor de instruire şi educaţie; 
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3) să înainteze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri privind retragerea 

autorizaţiilor de amplasare şi funcţionare a obiectivelor economiei naţionale; 

4) să sesizeze autorităţile administraţiei publice şi organele de drept privind încălcările 

constatate; 

5) să propună autorităţilor de licenţiere retragerea licenţelor de activitate; 

6) să dispună, în situaţii de risc grav şi imediat pentru sănătatea publică, în baza unei 

hotărîri emise în modul stabilit, suspendarea, pînă la remedierea încălcărilor existente ale 

legislaţiei sanitare, iar în cazul imposibilităţii remedierii lor, să interzică: a) lucrările de 

proiectare şi de construcţie, precum şi darea în exploatare a unor obiective; b) exploatarea 

întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, secţiilor şi sectoarelor de producţie, a încăperilor, 

clădirilor, instalaţiilor, mijloacelor tehnice, precum şi activităţile de producere, comerţ şi prestare 

a serviciilor; c) elaborarea, lansarea, fabricarea şi utilizarea produselor economiei naţionale; d) 

producerea, importul, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare noi, a 

suplimentelor alimentare, a produselor alimentare fortificate, a apelor minerale, apei potabile din 

reţea, a aditivilor alimentari şi produselor alimentare care conţin aditivi alimentari, a materialelor 

care vin în contact cu produsele alimentare, a produselor alimentare pentru sugari şi copii mici, a 

produselor cu destinaţie nutriţională specială, folosirea apei în scopuri gospodăreşti, de menaj, 

culturale şi de asanare; e) plasarea pe piaţă a serviciilor/produselor periculoase pentru sănătatea 

populaţiei; f) plasarea pe piaţă a produselor, serviciilor şi activităţilor supuse autorizării sanitare 

conform legislaţiei sanitare aplicabile, dar neautorizate sanitar; 

7) să înainteze autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, organizaţiilor, 

persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, 

prescripţii sanitare obligatorii pentru executare privind remedierea încălcărilor legislaţiei sanitare 

şi realizarea măsurilor de sănătate publică; 

8) să adopte decizii sau hotărîri privind: a) sistarea temporară a activităţii persoanelor 

purtătoare de agenţi patogeni ai bolilor contagioase, care prezintă pericol pentru sănătatea 

publică în virtutea specificului muncii; b) suspendarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiilor 

sanitare, avizelor sanitare şi a certificatelor sanitare; c) examenul medical şi supravegherea 

medicală a persoanelor care au fost în contact cu bolnavii contagioşi; d) izolarea bolnavilor 

contagioşi şi a persoanelor suspecte de a fi sursă de agenţi patogeni ce prezintă pericol pentru 

sănătatea publică; e) efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în focarele de boli 

transmisibile, precum şi în încăperile şi teritoriile în care se menţin condiţii pentru apariţia şi 

răspîndirea infecţiilor; f) efectuarea vaccinării preventive a populaţiei sau a unor grupuri de 

persoane conform indicaţiilor epidemiologice; 
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9) să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni conform Codului 

contravenţional; 

10) să transmită materialele în organele de urmărire penală; 

11) să prezinte factorilor de decizie ierarhic superiori propuneri de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare; 

12) să solicite, în condiţiile legii, persoanelor fizice şi juridice care au comis încălcări ale 

legislaţiei sanitare: a) restituirea cheltuielilor suportate în legătură cu efectuarea măsurilor de 

sănătate publică privind localizarea şi lichidarea izbucnirilor şi (sau) cazurilor de îmbolnăviri, ca 

urmare a acestor încălcări; b) achitarea amenzilor; 

13) să invite persoanele fizice şi juridice pentru examinarea cazurilor de încălcare a 

legislaţiei sanitare; 

14) să coordoneze activităţile de prevenţie primară şi secundară. 

În conformitate cu art. 18 alin. (2) din Legea RM nr. 10-XVI/2009 „Privind 

supravegherea de stat a sănătăţii publice”, personalul autorizat cu drept de control de stat în 

domeniul sănătăţii publice, în exerciţiul funcţiunii, are dreptul: 1) să dispună de acces liber la 

obiectivele supuse supravegherii şi controlului de stat în domeniul sănătăţii publice; 2) să 

verifice respectarea legislaţiei sanitare şi a altor acte normative în domeniul sănătăţii publice; 3) 

să solicite persoanelor fizice şi juridice sau angajaţilor de la obiectivul supus supravegherii de 

stat informaţii verbale sau scrise privind activităţile cu impact asupra sănătăţii publice exercitate 

la acest obiectiv, de asemenea, prezentarea datelor personale, a licenţei, a autorizaţiei sanitare 

sau a oricărui permis de funcţionare, alte date şi informaţii relevante pentru sănătatea publică; 4) 

să verifice şi/sau să facă copii ale documentelor relevante pentru sănătatea publică, perfectate în 

orice formă, inclusiv electronică; 5) să efectueze testări, examinări sau măsurători, să 

monitorizeze orice situaţie şi să efectueze observaţii conform prevederilor prezentei legi; 6) să 

recolteze probe de materiale, substanţe, articole, produse, apă, aer, sol şi altele ce pot constitui un 

risc pentru sănătatea publică; 7) să întocmească procese-verbale cu privire la contravenţii în baza 

constatărilor personale şi a probelor acumulate; 8) să realizeze alte activităţi specifice, impuse de 

riscul deteriorării stării de sănătate a populaţiei. 

Constatările şi concluziile rezultate în urma activităţilor de control de stat în sănătatea 

publică, abaterile de la normele legale, recomandările şi termenele de remediere a deficienţelor, 

precum şi alte măsuri legale aplicate se consemnează în procesele-verbale de constatare a 

condiţiilor sanitare, în rapoartele de control sau în procesele-verbale de constatare a contravenţiei 

[12, p.73; 203, p.73]. 
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În conformitate cu art. 385 din CM al RM, supravegherea şi controlul de stat în domeniul 

activităţilor nucleare şi radiologice sunt exercitate de către Agenţia Naţională de Reglementare a 

Activităţilor Nucleare şi Radiologice. Astfel, potrivit art. 10 alin. (1) şi art. 11 din Legea RM nr. 

132/2012 „Privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice” [98], Agenţia 

nominalizată supra este o autoritate administrativă instituită de Guvernul RM pe lîngă 

Ministerul Mediului, cu statut de persoană juridică de drept public, care are următoarele funcţii 

de bază: elaborarea şi realizarea politicii statului în domeniul nuclear şi radiologic, consultarea 

autorităţilor publice conform competenţelor, elaborarea proiectelor de politici, de strategii 

naţionale, a cadrului legal cu promovarea lor în ordinea stabilită de legislaţie şi adoptarea de 

măsuri pentru reglementarea eficientă a activităţilor nucleare şi radiologice; înregistrarea în baza 

notificării a activităţilor nucleare şi radiologice, autorizarea acestor activităţi în baza evaluării 

solicitării de autorizaţie radiologică şi corespunderii la condiţiile de radioprotecţie, de securitate 

nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice şi de garanţii 

nucleare; efectuarea controlului şi supravegherii de stat pentru verificarea condiţiilor de 

securitate nucleară şi radiologică, de securitate fizică a obiectivelor nucleare şi radiologice; 

întocmirea actelor de control şi emiterea prescripţiilor de rigoare, întocmirea şi examinarea 

proceselor-verbale cu privire la contravenţiile din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice, 

aplicarea unor măsuri de constrîngere obligatorii spre executare persoanelor fizice şi juridice etc.  

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice are dreptul 

(art. 12 alin. (1) din Legea RM nr. 132/2012): 

a) să aibă acces, în conformitate cu competenţele stabilite de lege, în orice loc unde se 

desfăşoară activităţi nucleare şi radiologice supuse autorizării şi controlului;  

b) să solicite persoanelor fizice şi juridice supuse controlului îndeplinirea prevederilor 

Legii RM nr. 132/2012, ale actelor normative din domeniul activităţilor nucleare şi radiologice şi 

condiţiilor de autorizare;  

c) să efectueze măsurările şi instalările echipamentului de supraveghere şi de control 

necesar şi să beneficieze de suportul tehnic din partea organismelor internaţionale şi naţionale de 

profil;  

d) să solicite prelevarea şi transmiterea de eşantioane ale materialelor şi produselor 

supuse direct sau indirect controlului;  

e) să aibă acces la datele privind evidenţa surselor de radiaţii ionizante, a materialelor 

nucleare, la alte informaţii, date tehnice şi contractuale ale persoanelor autorizate, necesare 

îndeplinirii obiectivelor controlului;  
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f) să solicite persoanelor fizice şi juridice titulari de autorizaţie radiologică: să prezinte 

Agenţiei Naţionale rapoarte, informaţii şi notificări în conformitate cu legislaţia; să ţină evidenţa 

materialelor nucleare şi radioactive, a surselor de radiaţii ionizante şi a activităţilor supuse 

controlului şi să controleze această evidenţă; să demonstreze prezenţa echipamentului de protec-

ţie necesar;  

g) să suspende ori să retragă autorizaţia radiologică, inclusiv autorizaţia radiologică 

parţială, să retragă certificatul de securitate şi permisul de exercitare, în cazul încălcării de către 

titular a prevederilor legale şi a condiţiilor eliberării actului permisiv respectiv. 

 

3.3. Inspectoratul de Stat al Muncii – autoritatea de bază cu atribuţii de 

supraveghere şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii 

Organizarea şi activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este reglementată detaliat în 

Legea RM nr. 140-XV/2001 „Privind Inspectoratul de Stat al Muncii” [85] şi în Hotărîrea 

Guvernului RM nr. 788 [78] „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia” din 

7 octombrie 2013[93]. Totodată, notificăm că reglementarea inspecţiei muncii rezultă din faptul 

că Republica Moldova a ratificat cele două Convenţii în materie ale OIM, respectiv: Convenţia 

OIM nr. 81/1947 „Privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ” [30] şi Convenţia OIM nr. 

129/1969 „Privind inspecţia muncii în agricultură” [32], „ambele având ca obiectiv comun de a 

asigura, prin intermediul inspecţiilor periodice, aplicarea dispoziţiilor legislaţiei muncii la locul 

de muncă” [132, p. 247; 124, p. 292]. 

Aşadar, Inspectoratul de Stat al Muncii (în continuare - Inspectorat) este autoritate 

administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitată 

cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte 

normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În conformitate cu art. 1 alin. (2) din Legea RM nr. 140-XV/2001, Inspectoratul exercită 

control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii 

la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, 

la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale. Totodată, atragem atenţia că în subordinea Inspectoratului, care se bucură de 

personalitate juridică, se află inspecţii teritoriale de muncă, fără personalitate juridică, 

funcţionînd în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea. 

În literatura de specialitate s-a expus opinia [12, p. 722], la care ne raliem, precum că 

Legea RM nr. 140-XV/2001 vizează atît industria şi comerţul, cît şi agricultura. „Aşadar, 
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legiuitorul moldvean, dintre mai multe soluţii posibile, a acceptat-o pe cea prevăzută de art. 7 

alin. (3) lit. a) din Convenţia OIM nr. 129/1969 „Privind inspecţia muncii în agricultură”, adică 

„un organ unic de inspecţie a muncii, competent pentru toate ramurile activităţii economice” [12, 

p. 722]. Legiuitorul român a procedat în acelaşi mod [165, p. 840]. 

Potrivit legislaţiei române, Inspecţia Muncii reprezintă un organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

cu personalitate juridică, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniile relaţiilor 

de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă [166, p. 221; 168, p. 125]. În mod asemănător 

legislaţiei moldoveneşti, legiuitorul român consfinţeşte faptul că Inspecţia Muncii exercită 

controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă în unităţile din 

sectorul public, mixt, privat, precum şi la alte categorii de angajatori. În plus, potrivit stipulaţiilor 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului României nr. 1377/2009 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 

25.11.2009), Inspecţia Muncii are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legate de 

către angajatori în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a 

celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii 

salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii. 

Totodată, venim cu o remarcă importantă, potrivit căreia, în unele ţări, rolul Inspecţiei 

Muncii este unul globalizant, aceasta supunînd controlului toate aspectele procesului de 

producţie. Astfel, „în privinţa competenţei, Franţa reprezintă principala promotoare a sistemului 

generalist al inspecţiei muncii bazat pe intervenţia asupra ansamblului realităţilor sociale ale 

întreprinderilor, respectiv: control, îndrumare şi conciliere. Aceasta presupune abordarea globală 

a tuturor aspectelor care fac obiectul procesului de producţie, începând de la faza de concepţie, 

organizare şi pregătire a personalului. Supravegherea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi a 

relaţiilor de muncă se concretizează în obligaţia de a verifica durata timpului de lucru, igiena 

muncii, conflictele de muncă, dreptul la exprimarea liberă şi concilierea unor conflicte dintre 

patron şi salariaţi” [109, p. 10-11]. 

Obiectivele şi atribuţiile Inspectoratului de Stat al Muncii. Potrivit art. 3 din Legea RM 

nr. 140-XV/2001, obiectivele Inspectoratului sunt următoarele: a) asigurarea aplicării 

dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la 

protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor; b) difuzarea informaţiilor despre cele mai 

eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii; c) informarea Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei despre deficienţele legate de aplicarea legislaţiei muncii. În îndeplinirea 

acestor obiective, Inspectoratul are următoarele atribuţii: controlează respectarea legislaţiei 
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muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă; eliberează, în modul şi în condiţiile stabilite de lege, 

avize privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de echipamente tehnice şi de echipament 

individual de protecţie şi de lucru; cercetează accidente de muncă; coordonează activitatea de 

pregătire, instruire şi informare a salariaţilor angajaţi în problemele relaţiilor de muncă, 

securităţii şi sănătăţii în muncă; exercită alte atribuţii prevăzute de lege. Aceste atribuţii ale 

Inspectoratului au fost reiterate de către legiuitorul moldovean în textul art. 374 alin. (1) din CM 

al RM. 

În acelaşi timp, luînd în considerare stipulaţiile art. 4 alin. (2) din Legea RM nr. 140-

XV/2001, Inspectoratul de Stat al Muncii este în drept: a) să solicite şi să primească de la 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoane juridice şi fizice informaţiile 

nece-sare exercitării atribuţiilor sale; b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale 

conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova. În acest context, se cere 

menţionat că Inspectoratul nu este în drept să aplice sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea 

dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor în exercitarea 

obligaţiilor lor de muncă, ci doar să constate contravenţiile prevăzute la art. 55-61 din Codul 

contravenţional al RM [25]. 

Aşadar, după elucidarea obiectivelor şi atribuţiilor Inspectoratului de Stat al Muncii, 

înscrise în legislaţia noastră, concluzionăm că acestea corespund, în mare măsură, celor 

consacrate în Convenţia OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ. OIM a 

dispus, în acest sens, ca sistemul de inspecţie a muncii să aibă următoarele sarcini: a) să asigure 

aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia lucrătorilor în 

exercitarea profesiei lor, cum sunt dispoziţiile privind durata muncii, salarizarea, securitatea şi 

igiena muncii, condiţiile de trai, folosirea copiilor şi a tinerilor şi altele conexe, în măsura în care 

inspectorii de muncă sunt însărcinaţi să asigure aplicarea acestor dispoziţii; b) să furnizeze celor 

care angajează şi lucrătorilor informaţii şi îndrumări tehnice asupra mijloacelor cele mai eficace 

de respectare a dispoziţiilor legale; c) să aducă la cunoştinţa autorităţii competente deficienţele 

sau abuzurile care constituie încălcări ale dispoziţiilor legale în vigoare (art. 3 alin. (1) din 

Convenţia OIM nr. 81/1947). Totodată, dacă inspectorilor de muncă le sunt încredinţate şi alte 

funcţii, acestea nu trebuie să stînjenească exercitarea funcţiilor principale şi nici să dăuneze, într-

un mod oarecare, autorităţii sau imparţialităţii necesare inspectorilor în raporturile lor cu cei care 

angajează şi cu lucrătorii (art. 3 alin. (2) din Convenţia OIM nr. 81/1947). 

Organizarea Inspectoratului de Stat al Muncii. Structura şi numărul de salariaţi ai 

Inspectoratului sunt stabilite conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 788 „Cu privire la aprobarea 
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Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii şi 

efectivului-limită ale acestuia” din 7 octombrie 2013. 

În corespundere cu art. 7 alin. (2) din Legea RM nr. 140-XV/2001, personalul 

Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv al inspecţiilor teritoriale de muncă, se formează din 

inspectori de muncă şi din alţi specialişti, care sunt funcţionari publici, al căror statut le asigură 

stabilitate în funcţie şi independenţă faţă de orice schimbare guvernamentală şi orice influenţă 

neprevăzută din afară, precum şi din personal auxiliar. În plus, legiuitorul moldovean subliniază 

că inspectorul de muncă este subordonat numai şefului ierarhic şi, în exerciţiul funcţiunii, se 

supune numai legii. Totodată, nu se admite nici un fel de amestec în activitatea inspectorilor de 

muncă ce le-ar impune exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor [129, p.195; 158, p.28]. 

Totodată, menţionăm faptul că ministerele, departamentele şi alte organe centrale pot 

avea în subordinea sa organe de specialitate denumite servicii publice desconcentrate. În 

corespundere cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 735 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale 

serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi 

administrative centrale” din 16 iunie 2003, serviciile publice desconcentrate sunt constituite din 

organe centrale şi subdiviziuni teritoriale. Astfel, în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei se află Inspectoratul de Stat al Muncii (organul central) şi inspecţiile 

teritoriale de muncă (subdiviziunile teritoriale). 

Înfăptuind în studiu comparativ, trebuie să constatăm că, în România, în cadrul Inspecţiei 

Muncii funcţionează un Colegiu (al Inspecţiei Muncii), un organ consultativ, care se întruneşte 

periodic sub conducerea inspectorului general de stat, pentru stabilirea strategiei şi dezbaterea 

problemelor deosebite [165,p. 829]. Considerăm că şi în Republica Moldova, în subordinea 

Inspectoratului de Stat al Muncii, ar trebui să activeze un asemenea Colegiu, în vederea 

contribuirii la soluţionarea unor probleme de importanţă majoră pentru această autoritate statală.  

Drepturile şi obligaţiile inspectorului de muncă. Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea RM 

nr. 140-XV/2001, în exerciţiul funcţiunii, inspectorul de muncă, la prezentarea legitimaţiei de 

serviciu, este în drept: 1) să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, fără informarea 

prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie; 2) să 

solicite şi să primească de la angajator actele şi informaţiile necesare controlului; 3) să solicite şi 

să primească, în limitele competenţei, declaraţii de la angajatori şi salariaţi; 4) să ceară lichidarea 

imediată sau într-un anumit termen a abaterilor constatate de la dispoziţiile actelor legislative şi 

ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea 

atribuţiilor lor; 5) să solicite retragerea de către autorităţile administraţiei publice competente a 

autorizaţiei (licenţei) de activitate a angajatorului pentru neexecutarea intenţionată a 
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prescripţiilor privind înlăturarea încălcărilor legislaţiei muncii şi normelor de securitate şi 

sănătate în muncă, stabilită în urma controalelor repetate. Legislaţia în vigoare consacră drepturi 

suplimentare pentru inspectorii de muncă cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, care, în exerciţiul funcţiunii, pot: 1) să dispună sistarea funcţionării (inclusiv prin 

sigilare, cu indicarea în procesul-verbal de control) a atelierelor, a halelor, a secţiilor, a altor 

subdiviziuni ale unităţii, sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, 

precum şi sistarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice, doar în cazul unui pericol iminent de 

accidentare; 2) să propună anularea avizelor privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor de 

echipamente tehnice şi de echipament individual de protecţie şi de lucru dacă constată că, prin 

modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, nu se respectă cerinţele actelor 

normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Dispoziţii asemănătoare celor înscrise în art. 8 alin. (1)-(2) din Legea RM nr. 140-

XV/2001 sunt cuprinse în art. 376 din CM al RM.  

În conformitate cu art. 9 alin. (1) din Legea RM nr. 140-XV/2001, inspectorul de muncă 

este obligat: a) să se călăuzească în activitatea sa de legislaţie; b) să păstreze confidenţialitate 

asupra sursei oricărei reclamaţii care semnalizează încălcarea dispoziţiilor actelor legislative şi 

ale altor acte normative referitoare la relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi să 

nu dezvăluie angajatorului faptul că respectivul control a fost efectuat în urma unei reclamaţii; c) 

să păstreze confidenţialitate, conform legislaţiei, asupra informaţiilor care reprezintă secrete de 

stat sau secrete comerciale şi care i-au devenit cunoscute în exerciţiul funcţiunii; d) să fie 

obiectiv şi imparţial, să nu se manifeste în calitate de mediator sau arbitru în soluţionarea 

conflictelor de muncă; e) să nu aibă nici un fel de interes, direct sau indirect, legat de angajatorii 

care se află sub incidenţa controlului său. 

Actele administrative emise de inspectorii de muncă pot fi contestate la directorul 

Inspectoratului de Stat al Muncii şi (sau) conform Legii contenciosului administrativ (nr. 793-

XIV/2000) [95], iar actele administrative emise de directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, în 

temeiul art. 380 alin. (2) din CM al RM, pot fi contestate conform Legii RM nr. 793-XIV/2000. 

Această normă legală necesită unele explicaţii şi clarificări. Astfel, precizăm că măsurile luate de 

inspectorii de muncă în exercitarea atribuţiilor conferite Inspectoratului de Stat al Muncii, sunt 

acte administrative ale unei autorităţi publice. Aşa fiind, posibilitatea de a fi „contestate conform 

Legii RM nr. 793-XIV/2000” se concretizează prin exercitarea unei acţiuni în contencios 

administrativ. În acest sens, invocăm explicaţiile Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM: 

„După cum rezultă din conţinutul art. 8 din Lege (Legea contenciosului administrativ (nr. 793-

XIV/ 2000) – n.ns.: F.P.), legalitatea actelor administrative emise de organele centrale ale 
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serviciilor desconcentrate se verifică de către Curtea de Apel Chişinău (este cazul actelor 

administrative emise de directorul Inspectoratului de Stat al Muncii – n.ns.: F.P.), iar a celor 

emise de subdiviziunile teritoriale (actele administrative ale inspecţiilor teritoriale de muncă – 

n.ns.: F.P.) – de către judecătorii” (Hotărîrea Plenului CSJ a RM nr. 10 „Cu privire la practica 

aplicării de către instanţele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului 

administrativ” din 30.10.2009). 

Modul, condiţiile şi procedura de efectuare a controlului de stat asupra respectării 

actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în 

muncă. În conformitate cu art. 11¹ alin. (1) din Legea RM nr. 140-XV/2001, controlul de stat 

asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi 

sănătăţii în muncă are drept scop: a) verificarea modului în care angajatorul (persoana care 

acţionează în numele acestuia) respectă legislaţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă; b) 

acordarea ajutorului consultativ şi metodologic angajatorului (persoanei care acţionează în 

numele acestuia) în identificarea căilor de aplicare eficientă a legislaţiei şi de prevenire a 

încălcărilor, precum şi de lichidare a încălcărilor în cazul constatării acestora; c) sancţionarea 

încălcărilor constatate. 

După cum se arată în literatura de specialitate [12, p. 725], la exercitarea controlului de 

stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii 

şi sănătăţii în muncă, se impune respectarea strictă a următoarelor condiţii: 

a) controlul repetat poate fi efectuat la expirarea termenului stabilit în cadrul controlului 

anterior de inspectorul de muncă pentru lichidarea încălcărilor, executarea prescripţiilor şi 

conformarea cu prevederile legale. Controlul repetat poate fi exercitat ori de cîte ori este necesar 

pentru a asigura respectarea prevederilor legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă (art. 

11¹ alin. (2) din Legea RM nr. 140-XV/2001); 

b) controlul de fond şi controlul tematic se desfăşoară în conformitate cu Programul anual 

de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat de directorul al Inspectoratului de Stat 

al Muncii după coordonarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Totodată, 

inspecţiile teritoriale de muncă desfăşoară controlul de fond şi controlul tematic conform 

planurilor trimestriale de activitate, elaborate în baza Programului anual de activitate al 

Inspectoratului de Stat al Muncii şi aprobate de şeful al inspecţiei teritoriale. Controlul de fond şi 

controlul tematic pot fi realizate şi la solicitarea angajatorului (persoanei care acţionează în 

numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor (art. 11¹ alin. (4)-(6) din Legea RM nr. 140-

XV/2001). 
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Potrivit prescripţiilor art. 11² alin. (1) din Legea RM nr. 140-XV/2001, controlul de stat 

asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, securităţii şi 

sănătăţii în muncă se efectuează în baza deciziei şi delegaţiei de control emise de: a) directorul 

Inspectoratului de Stat al Muncii; b) directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii; c) 

şeful inspecţiei teritoriale de muncă; d) şeful adjunct al inspecţiei teritoriale de muncă. 

La efectuarea controlului [85; 130, p. 247], inspectorul de muncă poate solicita 

angajatorului sau, în lipsa lui, persoanei care acţionează în numele acestuia să-i acorde sprijin 

pentru: a) asigurarea prezen-tării documentelor necesare controlului; b) punerea la dispoziţie a 

unui însoţitor pe durata desfăşurării controlului la locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi 

de producţie; c) punerea la dispoziţie a unei încăperi de serviciu, a mijloacelor de comunicaţie şi 

de transport în perimetrul unităţii supuse controlului. În acelaşi timp, inspectorul de muncă 

trebuie să se protejeze de pericolele specifice unităţii supuse controlului. În caz de necesitate, 

inspectorul de muncă cere angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) să-i 

acorde echipament individual de protecţie şi de lucru. 

În corespundere cu prevederile art. 11² alin. (7) din Legea RM nr. 140-XV/2001, durata 

controlului nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare. La necesitate, directorul al Inspectoratului 

de Stat al Muncii sau adjuncţii săi pot prelungi durata acestuia. 

În ceea ce priveşte procedura de efectuare a controlului de stat asupra respectării actelor 

normative din domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea RM nr. 140-XV/2001, 

prin dispoziţiile art. 11³, supune reglementării următoarele aspecte de ordin procedural:  

1) la efectuarea unui asemenea control, inspectorul de muncă verifică respectarea 

prevederilor legale referitoare la: a) contractul individual de muncă şi contractul colectiv de 

muncă; b) timpul de muncă şi timpul de odihnă; c) retribuirea muncii; d) normele de muncă; e) 

garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă; f) disciplina muncii; g) securitatea şi 

sănătatea în muncă; h) particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi; i) 

răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii; j) completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului 

de muncă; 

2) controlul se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-

verbal de control de modelul aprobat de directorul al Inspectoratului de Stat al Muncii. În 

procesul-verbal, inspectorul de muncă consemnează succint esenţa încălcării constatate, indică 

preve-derile actelor legislative şi ale altor acte normative încălcate şi dispune conformarea 

imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legale; 

3) procesul-verbal de control se întocmeşte în două exemplare. Fiecare exemplar are 

înscris numărul de ordine din registrul de evidenţă a proceselor-verbale de control. Registrele de 
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evidenţă a proceselor-verbale de control se ţin de inspecţia teritorială de muncă şi de aparatul 

Inspectoratului de Stat al Muncii. Fiecare exemplar al procesului-verbal de control este semnat 

de inspectorul de muncă care l-a întocmit, de angajator (persoana care acţionează în numele 

acestuia) şi de reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor din unitate. Un exemplar al 

procesului-verbal de control se păstrează la inspecţia teritorială de muncă sau la Inspectoratul de 

Stat al Muncii, iar celălalt – la unitate. Dacă angajatorul (persoana care acţionează în numele 

aces-tuia) refuză să semneze procesul-verbal de control, inspectorul de muncă consemnează 

refuzul în procesul-verbal, pe care îl expediază prin poştă, printr-o scrisoare cu aviz de recepţie, 

în adresa unităţii; 

4) pentru confirmarea încălcărilor constatate, inspectorul de muncă poate anexa la 

procesul-verbal de control copii sau extrase de pe instrucţiuni, înscrisuri, registre, explicaţii, 

schiţe, scheme, fotografii etc. autentificate de angajator (persoana care acţionează în numele 

acestuia); 

5) dacă stabileşte un termen pentru conformarea cu prevederile legale, inspectorul de 

muncă cere angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) să informeze, la 

expirarea termenului indicat, inspecţia teritorială de muncă sau Inspectoratul de Stat al Muncii 

despre înlăturarea încălcărilor consemnate în procesul-verbal de control; 

6) dacă în cadrul controlului nu se constată încălcări, inspectorul de muncă consemnează 

în procesul-verbal de control respectarea actelor legislative şi a altor acte normative din 

domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă; 

7) dacă constată că exploatarea clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, 

precum şi desfăşurarea lucrărilor şi a proceselor tehnologice prezintă pericol iminent de 

accidentare, inspectorul de muncă dispune, printr-o prescripţie de modelul aprobat de directorul 

al Inspectoratului de Stat al Muncii, sistarea lor, evacuarea personalului de la locurile de muncă 

aflate în pericol şi înlăturarea pericolelor constatate. În prescripţia de sistare se indică succint 

esenţa încălcării cu pericol iminent de accidentare, actele legislative şi alte acte normative a căror 

nerespectare a provocat apariţia pericolului. Prescripţia de sistare se semnează de inspectorul de 

muncă şi de angajator (persoana care acţionează în numele acestuia). Un asemenea drept al 

inspectorului de muncă se încadrează în limitele admisibile ale instrumentelor internaţionale. În 

acest sens, Convenţia OIM nr. 81/1947 statuează, prin dispoziţiile art. 13 alin. (1), că inspectorii 

de muncă vor fi autorizaţi să determine luarea de măsuri în vederea eliminării defecţiunilor 

constatate la instalaţii, la amenajări sau în metodele de lucru, pe care le consideră dăunătoare 

sănătăţii sau securităţii lucrătorilor. În dezvoltarea acestei prevederi, s-a dispus că, pentru a 

putea determina luarea acestor măsuri, inspectorii de muncă vor avea dreptul, sub rezerva 
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contestării măsurilor respective pe căile judiciare sau administrative prevăzute de legislaţia 

naţională, de a dispune sau de a face să se dispună: a) să se aducă instalaţiilor, într-un termen 

fixat, modificările necesare pentru a se asigura aplicarea strictă a dispoziţiilor legale privind 

sănătatea şi securitatea lucrătorilor; b) să fie luate măsuri imediat executorii în cazurile de pericol 

iminent pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Dacă procedura menţionată anterior nu este 

compatibilă cu practica administrativă şi judiciară a statului membru, inspectorii de muncă vor 

avea dreptul să sesizeze autoritatea competentă pentru ca aceasta să dea ordine precise sau să 

determine luarea de măsuri imediat executorii (art. 13 alin. (3) din Convenţia OIM nr. 81/1947); 

8) dacă dispune sistarea exploatării clădirilor, a edificiilor şi a echipamentelor tehnice, 

precum şi a lucrărilor şi proceselor tehnologice cu pericol iminent de accidentare, inspectorul de 

muncă consemnează acest fapt în procesul-verbal de control. Copia de pe prescripţia de sistare se 

anexează la procesul-verbal de control; 

9) dacă înlăturarea pericolului necesită timp, inspectorul de muncă sigilează aparatele de 

conectare la sursele de alimentare cu energie electrică, panourile de comandă, părţile mobile sau 

alte părţi ale clădirilor, ale instalaţiilor, ale echipamentelor tehnice cu pericol iminent de 

accidentare. Sigiliul se aplică în aşa mod încît să blocheze repunerea lor în funcţiune, lăsîndu-se 

loc de acces doar pentru intervenţii de înlăturare a pericolului. Inspectorul de muncă indică în 

prescripţia de sistare aplicarea sigiliului, numărul lui şi locul aplicării şi informează despre 

aceasta conducătorul locului de muncă şi angajatorul (persoana care acţionează în numele 

acestuia). În prescripţia de sistare, inspectorul de muncă dispune să fie informat în scris despre 

lichidarea încălcărilor cu pericol de accidentare. 

Modul şi condiţiile de eliberare a avizelor privind introducerea în fabricaţie a 

prototipurilor noi de echipamente tehnice şi echipamente individuale de protecţie şi de lucru. 

În con-formitate cu art. 114 alin. (1) din Legea RM nr. 140-XV/2001, pentru obţinerea avizelor 

privind introducerea în fabricaţie a prototipurilor noi de echipamente tehnice şi echipamente 

individuale de protecţie şi de lucru (denumite în continuare – prototip de echipament), 

producătorul este obligat să depună o cerere scrisă la Inspectoratul de Stat al Muncii. 

Eliberarea avizului privind introducerea în fabricaţie a prototipului de echipament se 

efectuează după verificarea corespunderii acestuia cu cerinţele de securitate şi sănătate în muncă. 

Verificarea se efectuează de către un inspector de muncă desemnat prin dispoziţia directorului al 

Inspectoratului de Stat al Muncii, emisă în cel mult 3 zile din data înregistrării cererii. În 

procesul verificării corespunderii prototipului de echipament, inspectorul de muncă analizează: 

a) documentaţia tehnică de proiectare şi de executare a prototipului de echipament; b) 

documentaţia de exploatare şi de întreţinere; c) soluţiile prevăzute de documentele tehnice şi cele 
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aplicate la executarea prototipului de echipament pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în 

muncă, precum şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la 

exploatarea lui; d) rezultatele încercărilor şi ale testărilor prototipului de echipament respectiv. În 

acelaşi timp, legislaţia în vigoare dispune că durata verificării nu poate depăşi 5 zile lucrătoare. 

Potrivit art. 114 alin. (5) din Legea RM nr. 140-XV/2001, dacă, în timpul verificării 

corespunderii prototipului de echipament, inspectorul de muncă depistează anumite lacune de 

securitate şi sănătate în muncă, acesta emite o prescripţie în care indică defectele depistate şi 

dispune producătorului înlăturarea lor şi informarea Inspectoratului de Stat al Muncii despre 

acest fapt. În cel mult 3 zile lucrătoare din data parvenirii la Inspectoratul de Stat al Muncii a 

informaţiei despre înlăturarea de către producător a defectelor depistate, inspectorul de muncă va 

efectua o verificare repetată, care nu va dura mai mult de o zi lucrătoare. 

Dacă prototipul echipamentului verificat corespunde cerinţelor de securitate şi de igienă a 

muncii, inspectorul de muncă întocmeşte în scris şi prezintă directorului al Inspectoratului de 

Stat al Muncii al muncii un raport privind rezultatele verificării, în care consemnează capacitatea 

prototipului de echipament de a asigura securitatea şi sănătatea în muncă în timpul exploatării şi 

temeiul de eliberare a avizului privind introducerea în fabricaţie a prototipului de echipament. 

Inspectorul general de stat al muncii, în cel mult 3 zile lucrătoare din data depunerii 

raportului privind rezultatele verificării, va semna şi va elibera producătorului avizul privind 

introducerea în fabricaţie a prototipului de echipament. 

Ca o sinteză la cele expuse, nu ne rămîne decît să constatăm că reglementarea naţională 

privind activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este concordantă cu cele două convenţii în 

materie ale OIM, respectiv Convenţia nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ 

şi Convenţia nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură. 

La etapa actuală, Inspectoratul de Stat al Muncii este principalul organ de control în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dispunînd de toate atribuţiile şi drepturile necesare 

pentru exercitarea unui control eficient şi obiectiv asupra respectării de către angajatori a 

reglementărilor legale ce vizează domeniul enunţat. Aşadar, în societatea noastră are loc procesul 

de armonizare şi de reglare a mecanismelor pieţii muncii, care implică modificări în cultura 

muncii, cele mai importante dintre acestea vizează securitatea şi sănătatea în muncă. Este tot mai 

evident că multe unităţi (întreprinderi, instituţii, organizaţii) încep să conştientizeze faptul că 

omul este capitalul cel mai important al unei organizaţii, fiind factorul decisiv în procesul de 

producţie [127, p. 281]. Iată de ce angajatorii trebuie să fie conştienţi de faptul că securitatea 

salariatului nu reprezintă o cheltuială, ci o investiţie necesară pentru a evita o serie de costuri, 
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directe sau indirecte, determinate de oprirea activităţii în cazul unui risc grav şi iminent sau, în 

cazurile cele mai nefericite, de urmările accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. 

Nu putem să nu subscriem la propunerea de lege ferenda a autorilor moldavi [12, p.727]. 

privind elaborarea şi adoptarea unei legi referitoare la afilierea Inspectoratului de Stat al Muncii 

la Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii (AIIM), cu sediul la Geneva. Această asociaţie a 

fost creată în 1972, avînd drept scop: a) să faciliteze contactele între diferite instituţii şi persoane 

cu atribuţii de inspecţie a muncii sau care participă direct la această activitate; b) să studieze 

problemele pe care le ridică organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii; c) să contribuie la 

schimbul de informaţii şi de experienţă cu privire la principalele sarcini ale inspectorilor de 

muncă ş.a. [165, p.839]. Aşadar, ca urmare a aderării la AIIM, Inspectoratul de Stat al Muncii 

din Republica Moldova va putea beneficia de mai multe avantaje: participarea cu drepturi 

depline la diferite reuniuni (acţiuni) internaţionale în materie; accesul la diferite documentaţii 

utile, axate pe problematica inspecţiei muncii etc.   

 

3.4. Controlul obştesc ca una dintre formele controlului asupra respectării legislaţiei 

muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

Controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă este exercitat, în principal, de către organele sindicale şi cele ale parteneriatului 

social. 

În prezent, cadrul juridic al întemeierii şi funcţionării sindicatelor îl constituie CM al RM 

şi Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000 [93]. În conformitate cu art. 1 din Legea sindicatelor, 

sindicatele sunt definite ca organizaţii obşteşti din care fac parte, pe principii benevole, persoane 

fizice unite după interese comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi constituite în scopul 

apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi 

individuale ale membrilor lor. 

În doctrina dreptului muncii au fost reliefate următoarele trăsături caracteristice ale 

sindicatelor [46, p. 170-171; 13, p. 106; 12, p. 184-185; 165, p. 109-110; 169, p. 152-153]: 

- sindicatele se constituie în temeiul dreptului de asociere consacrat constituţional, fiind 

rezultatul unei asocieri de persoane după criteriul locului de muncă, al profesiei, ramurii de 

activitate sau teritorial; 

- scopul sindicatelor este apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale, 

economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor lor. Aşadar, sindicatele nu 

se pot organiza pentru a urmări obiective politice; 
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- sindicatele sunt, prin natura lor juridică, persoane juridice de drept privat, 

independente. O astfel de trăsătură derivă din următoarele considerente: sindicatele se pot 

întemeia numai într-un mod liber, în baza unei iniţiative private şi, totodată, ele nu dispun de nici 

un fel de prerogative specifice autorităţilor publice; sindicatele au un caracter facultativ, se 

constituie în temeiul dreptului la asociere şi funcţionează în condiţiile pluralismului sindical. 

Din caracterul reglementărilor cuprinse în Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000 putem 

concluziona că materia constituirii şi funcţionării sindicatelor este guvernată de următoarele 

principii  [46, p. 170; 13, p. 106-107; 12, p. 185-186; 165, p. 105-108; 171, p. 193-198]: 

- libertatea sindicală, potrivit căreia sindicatele se constituie în mod benevol în baza 

dreptului constituţional de asociere, nimeni neputînd fi constrîns să facă parte sau nu dintr-un 

sindicat, ori să se retragă sau nu dintr-un asemenea sindicat. În acest sens, art. 6 alin. (2)-(3) din 

Legea sindicatelor consacră următoarele interdicţii: a condiţiona angajarea la lucru, avansarea în 

serviciu, precum şi concedierea persoanei de apartenenţa la un anumit sindicat, de înscrierea în 

sau ieşirea din sindicat; influenţarea persoanelor prin ameninţare sau mituire, prin promisiuni (de 

a îmbunătăţi condiţiile de muncă, de serviciu, de studii etc.) în scopul de a le obliga să renunţe la 

înscrierea în sindicat, să iasă dintr-un sindicat şi să se înscrie în alt sindicat, să dizolve de sine 

stătător sindicatul sau prin alte acţiuni ilegale; 

- independenţa sindicală, care se manifestă prin aceea că sindicatele, în activitatea lor, 

sunt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, faţă de 

asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se 

subordonează. În vederea consolidării independenţei lor, sindicatele beneficiază de o protecţie 

constituţională, inclusiv judiciară, împotriva acţiunilor discriminatorii, care urmăresc limitarea 

libertăţii la asociere în sindicate şi a activităţii lor, desfăşurate conform statutului; 

- pluralismul sindical, care derivă din libertatea sindicală şi rezidă în posibilitatea 

constituirii mai multor sindicate în aceeaşi unitate, în acelaşi domeniu de activitate sau în aceeaşi 

ramură. 

Din analiza dispoziţiilor cuprinse în Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000, putem deduce 

că sindicatele reprezintă şi apără drepturile şi interesele profesionale, economice, de muncă şi 

sociale colective şi individuale ale membrilor lor în autorităţile publice de toate nivelurile, în 

instanţele judecătoreşti, în asociaţiile obşteşti, în faţa patronilor şi asociaţiilor acestora [12, p. 

198; 105; 156, p. 36]. 

Pentru realizarea funcţiei de apărare şi reprezentare a intereselor membrilor lor, 

sindicatele beneficiază de o gamă largă de drepturi expuse în Capitolul III din Legea sindicatelor 

nr. 1129-XIV/2000; Regulamentul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor al RM nr. 3523 din 
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13.09.2012, aprobat prin Hotărîrea Comitetului Confederal nr. 6-10 din 19.04.2013 [145]; 

Regulamentul reprezentantului sindicatelor cu răspunderi specific în domeniul securității și 

sănătății în muncă,  aprobat prin Hotărîrea Comitetului Confederal nr.7/5 din 29.04.2010 [146]. 

Sub aspectul exercitării controlului obştesc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000 dispune că sindicatele exercită un asemenea control prin 

intermediul organelor lor elective, inspectoratului tehnic al protecţiei muncii şi împuterniciţilor 

pentru protecţia muncii, care acţionează în baza regulamentelor aprobate de centrele sindicale 

corespunzătoare (art. 17 alin. (3) din Legea sindicatelor). În acest scop, ele sunt în drept: 

a) să viziteze şi să revizuiască nestingherit unităţile şi subunităţile lor, indiferent de forma 

juridică de organizare şi de tipul de proprietate, pentru a determina corespunderea condiţiilor de 

muncă cerinţelor de protecţie a muncii; 

b) să prezinte patronului propuneri, obligatorii pentru examinare, cu formularea de 

sugestii privind eliminarea neajunsurilor depistate; 

c) să participe la activitatea comisiilor pentru primirea în exploatare a obiectelor de 

producţie, la cercetarea accidentelor de muncă; 

d) să apere interesele membrilor de sindicat în problemele ce ţin de protecţia muncii, de 

acordarea înlesnirilor, compensaţiilor şi altor garanţii sociale în legătură cu influenţa asupra celor 

ce muncesc a factorilor de producţie şi ecologici nocivi. 

Potrivit stipulaţiilor art. 17 alin. (4) din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000, în cazul 

depistării la unităţi a încălcării cerinţelor de protecţie a muncii, tăinuirii accidentelor de muncă şi 

a cazurilor de îmbolnăviri profesionale ori al cercetării neobiective a acestor fapte, sindicatul 

poate cere conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente luarea măsurilor de 

neamînat, tragerea persoanelor vinovate la răspundere. În plus, în cazul periclitării vieţii sau 

sănătăţii lucrătorilor, sindicatul este în drept să ceară întreruperea lucrărilor şi suspendarea 

deciziilor patronului contrare legislaţiei cu privire la protecţia muncii. Patronul este obligat să 

examineze cerinţele sindicatului şi să-l informeze în scris despre decizia luată (art. 17 alin. (5) 

din Legea sindicatelor). 

Din analiza prevederilor art. 17 alin. (3)-(5) din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000 

putem conchide că legiuitorul nostru, folosind şi în continuare un limbaj juridic perimat 

(sintagmele „protecţia muncii”, „inspectoratul tehnic al protecţiei muncii” şi „împuterniciţii 

pentru protecţia muncii” nu se corelează cu aparatul terminologic al Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008), fixează prerogative importante ale 

sindicatelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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Ca o sinteză a celor menţionate anterior [153, p. 27; 128, p. 118], atenționăm asupra 

faptului că controlul obștesc asupra respectării legislației muncii este instituit cu un volum 

substanțial de drepturi și competențe, care nu pot fi ignorate, și de care, respectiv, urmează să se 

țină cont pentru a evita diferite situații conflictuale, concomitent, cunoașterea acestora permite 

excluderea eventualelor abuzuri din partea controlorului obștesc – inspectorului de muncă 

sindical.  

Sindicatele efectuează controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în unităţi, 

indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de subordonarea 

departamentală sau ramurală, şi sunt în drept să ceară eliminarea neajunsurilor depistate. În acest 

context [123, p. 233],  trebuie de menţionat că un control efectuat de sindicate diferă de unul de 

stat, efectuat de organele abilitate în domeniu, cea mai important diferenţă constînd în 

imposibilitatea sindicatului respectiv de a-l sancţiona, în mod direct, pe angajatorul care nu 

respectă legislaţia muncii [153, p. 32]. Concluzia este că adevăratul „gardian” al respectării legii 

în domeniul relaţiilor de muncă îl constituie sindicatele – singurele în măsură să vegheze din 

interior şi cotidian la asigu-rarea condiţiilor normele de muncă şi viaţă pentru personalul salariat 

[165, p. 841]. 

În ceea ce priveşte exercitarea controlului obştesc de către organele parteneriatului social 

în sfera securităţii şi sănătăţii în muncă, un asemenea control poate fi înfăptuit de către: 

a) organele polifuncţionale de parteneriat social (Comisia naţională pentru consultări şi 

negocieri colective, comisiile pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la 

nivel teritorial, comisiile pentru dialog social „angajator-salariaţi”), care poartă negocieri 

colective în vederea încheierii convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă [94] şi, 

totodată, exercită controlul asupra îndeplinirii actelor de parteneriat social, prin prisma art. 41 

din CM al RM. În contextul dat, intervenim doar cu o adăugire că, potrivit art. 31 alin. (2) şi art. 

35 alin. (2) din CM al RM, în textul actelor de parteneriat social pot fi inserate clauze privind 

condiţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă; 

b) organele monofuncţionale de parteneriat social, cum ar fi comitetul pentru securitate 

şi sănătate în muncă, a cărui sarcină de bază constă în asigurarea colaborării angajatorului şi 

lucrătorilor în vederea identificării măsurilor privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 

la locul de muncă. În conformitate cu pct. 2 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 

95 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008” din 05.02.2009, comitetul pentru securitate şi sănătate în 

muncă se constituie la iniţiativa oricăreia dintre părţi, pe principiul de paritate, din reprezentanţi 
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ai angajatorului şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă.  

Spre de legislaţia moldovenească care este liberală în ceea ce priveşte modul de 

constituire a comitetului pentru securitate şi sănătate (legiuitorul dispunînd că un asemenea 

comitet „se constituie la iniţiativa oricăreia dintre părţi”), Codul muncii al României [27, p. 412] 

nu este concordant în această privinţă, întrucît, la art. 179 alin. (1), se dispune că la nivelul 

fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, iar potrivit art. 180, 

aceste comitete se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 

de salariaţi. Cercetătorul român Ioan Marius Aron [2, p. 103] a concluzionat că din ultimul text 

citat ar rezulta că există două categorii de angajatori persoane juridice: 1) cei care au mai puţin 

de 50 de angajaţi şi care nu sunt obligaţi să constituie comitetul; 2) cei care au cel puţin 50 de 

angajaţi şi care sunt ţinuţi să constituie un astfel de comitet.  În conformitate cu pct. 26 din 

Regulamentul-cadru menţionat mai sus, comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă dispune 

de următoarele atribuţii de bază: 1) examinează şi face propuneri privind planul de protecţie şi 

prevenire; 2) monitorizează realizarea planului de protecţie şi prevenire, inclusiv alocarea 

mijloacelor necesare realizării măsurilor stipulate în plan; 3) examinează chestiuni privind 

introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor de lucru, luînd în considerare 

eventualele consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă, şi face propuneri în cazul 

constatării anumitor deficiente; 4) examinează chestiuni privind alegerea, cumpărarea, 

întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de lucru, a echipamentelor de protecţie colectivă şi 

individuală; 5) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de 

protecţie şi prevenire; 6) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinînd seama de 

prezenţa femeilor şi bărbaţilor, grupurilor sensibile la riscuri specifice; 7) examinează cererile 

formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile 

lucrătorii desemnaţi; 8) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă actele normative de 

securitate şi sănătate în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă, precum şi modul în 

care este asigurată egalitatea între femei şi bărbaţi, în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor 

la locul de muncă; 9) examinează propunerile lucrătorilor privind prevenirea riscurilor 

profesionale, precum şi privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, şi propune introducerea 

acestora în planul de protecţie şi prevenire; 10) analizează cauzele producerii accidentelor de 

muncă şi poate propune măsuri de prevenire a acestora; 11) efectuează verificări proprii privind 

aplicarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, întocmind în acest sens rapoarte în 

scris; 12) examinează raportul scris, prezentat comitetului de către conducătorul unităţii cel puţin 

o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost 
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întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de 

protecţie şi prevenire ce urmează a fi realizat în anul următor. 

După cum am semnalat anterior, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă nu conţine dispoziţii referitoare la suportarea 

cheltuielilor ocazionate de unele activităţi ale respectivului comitet. În consecinţă, propunem 

completarea Regulamentului-cadru cu o prevedere din care să rezulte indubitabil că angajatorul 

va suporta costul acestor cheltuieli, inclusiv plata specialiştilor şi a experţilor la care comitetul 

poate recurge în unele situaţii. 

 

3.5. Răspunderea juridică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, îşi găsesc suportul şi aplicabilitate toate 

formele răspunderii juridice: penală, contravenţională şi civilă. O formă de răspundere specifică 

doar raporturilor juridice de muncă, aplicabilă şi domeniului enunţat, este răspunderea 

disciplinară a salariaţilor. În acest context, subliniem faptul că izvorul răspunderii juridice în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este însuşi contractul individual de muncă. 

În conformitate cu art. 9 alin. (1) din Legea RM nr. 186-XVI/2008, angajatorul poartă 

răspundere pentru organizarea şi asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor sub toate aspectele 

ce ţin de activitatea desfăşurată. Totodată, în doctrina autohtonă s-a arătat că în această materie 

trebuie reţinute şi alte prescripţii legale [12, p. 634; 149, p. 145]: a) angajatorul nu este exonerat 

de responsabilităţile sale în domeniul enunţat mai înainte în cazul în care apelează la servicii 

externe de protecţie şi prevenire (art. 9 alin. (2) din Legea RM nr. 186-XVI/2008); b) 

consacrarea şi existenţa obligaţiilor lucrătorilor în acelaşi domeniu al securităţii şi sănătăţii în 

muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului (art. 9 alin. (3) din Legea RM 

nr. 186-XVI/2008). 

Încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă poate antrena varii forme de 

răspundere juridică în raport cu normele încălcate, tipul de faptă săvîrşită, persoana prejudiciată 

şi natura pagubei suferite. Aşadar, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă poate interveni 

[12, p. 635-636; 113, p .310-315; 23]: 

a) răspunderea disciplinară, ori de cîte ori se încalcă prevederile art. 9 alin. (2) lit. e) şi 

g) din CM al RM şi cele cuprinse în art. 19 din Legea RM nr. 186-XVI/2008, texte legale care 

consfinţesc şi concretizează obligaţia salariatului să respecte cerinţele de securitate şi sănătate în 

muncă. Totodată, reiterăm că, potrivit art. 12 alin. (4) lit. b) şi c), alin. (5) şi art. 20 din Legea 

RM nr. 186-XVI/2008, răspunderea disciplinară este exclusă dacă lucrătorul, în cazul unui 

pericol grav, imediat şi inevitabil, părăseşte postul de lucru sau o zonă periculoasă ori dacă 
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refuză motivat să reia lucrul în cazul cînd la locul de muncă mai persistă pericolul grav şi 

imediat. De asemenea, nu poate fi recunoscut ca temei pentru antrenarea răspunderii 

disciplinare a lucrătorului refuzul acestuia de a efectua lucrări în cazul apariţiei unui pericol 

pentru viaţa ori sănătatea sa; 

b) răspunderea penală. Astfel, potrivit art. 183 alin. (1) din Codul penal al RM [26], 

încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o 

organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei 

industriale sau a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente 

cu oameni sau alte urmări grave, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi 

convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu 

închisoare de pînă la 2 ani, dar dacă aceeaşi acţiune a provocat din imprudenţă decesul unei 

persoane, persoana vinovată poate fi pedepsită, conform art. 183 alin. (2) din Codul penal al RM, 

cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o 

anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani. După cum se arată în doctrină [113, p.311], 

„contravenţia sau infracţiunea sunt fapte săvârşite cu vinovăţie, adică cu intenţie sau din 

imprudenţă. În sfera relaţiilor sociale de muncă aceste fapte se comit, de regulă, din imprudenţă”; 

c) răspunderea contravenţională. Aşadar, Codul contravenţional al RM dispune, în art. 

55 alin. (1), că încălcarea legislaţiei muncii, a legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în 

muncă se sancţionează cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 350 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

Potrivit art. 55 alin. (2) din Codul contravenţional al RM, aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra 

minorului se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere, cu amendă de la 400 la 480 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. În 

opinia noastră, prevederile art. 55 din Codul contravenţional al RM necesită o revizuire 

completă în partea ce vizează răspunderea contravenţională a lucrătorilor pentru încălcarea 

legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. În spiritul normelor Uniunii Europene 

în materie şi potrivit practicii judiciare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [165, p. 672; 59, 

p. 489; 152, p. 191], toate sancţiunile contravenţionale trebuie să fie aplicate numai 

angajatorilor, iar nu şi lucrătorilor (salariaţilor). Fireşte că salariaţii vinovaţi vor putea fi 

sancţionaţi disciplinar (răspunderea disciplinară fiind o răspundere distinctă de cea 

contravenţională) şi, dacă este cazul, vor răspunde şi material. 
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d) răspunderea materială. Răspunderea juridică a angajatorului pentru dauna cauzată 

sănătăţii salariaţilor capătă forma unei răspunderi civile delictuale pentru a cărei survenire se 

cere existenţa următoarelor condiţii generale: 1) existenţa unei fapte ilicite, adică o acţiune sau 

inacţiune care are ca rezultat încălcarea drepturilor subiective sau a intereselor legitime ale unei 

persoane. Caracterul ilicit al faptei angajatorului constă în crearea unor condiţii dăunătoare 

(ofensive) de muncă, în nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, în 

neasigurarea igienei muncii; 2) existenţa unui prejudiciu care rezidă în urmarea negativă suferită 

de o persoană prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin 

deces din cauza faptei ilicite săvîrşite de o altă persoană; 3) legătura de cauzalitate între fapta 

ilicită şi prejudiciu, adică prejudiciul cauzat sănătăţii să fie o consecinţă a faptei ilicite. Raportul 

cauzal între fapta ilicită a autorului prejudiciului şi vătămarea sănătăţii are ca urmare pierderea 

posibilităţii persoanei prejudiciate de a obţine venit; 4) existenţa vinovăţiei persoanei care a 

săvîrşit fapta ilicită. 

În conformitate cu pct. 4 din Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM nr. 

6/2005 „Cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei materiale 

despre încasarea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau altă vătămare a 

sănătăţii ori prin deces” [82; 95], pentru survenirea răspunderii civile a angajatorului pentru 

dauna cauzată sănătăţii salariaţilor sunt necesare, în afara condiţiilor generale, şi unele condiţii 

speciale: 

a) la momentul cauzării prejudiciului să existe raporturi de muncă între angajator şi 

salariat; 

b) prejudiciul să fi fost cauzat salariatului în timpul şi în legătură cu executarea 

obligaţiilor de muncă. În acelaşi timp, este necesar să concretizăm că vătămarea sănătăţii 

salariatului se consideră că a avut loc în legătură cu executarea obligaţiilor de serviciu dacă 

aceasta este rezultatul activităţii de producţie a angajatorului şi a apărut în locul unde angajatorul 

era obligat să asigure condiţii de muncă inofensive, în special: pe teritoriul unităţii, indiferent de 

faptul dacă prejudiciul a fost cauzat salariatului la locul de muncă, în timpul executării 

obligaţiilor de serviciu sau în alte împrejurări; în afara teritoriului unităţii, dar în timpul 

executării obligaţiilor de serviciu dacă angajatorul era obligat să asigure condiţii inofensive de 

muncă; în timpul deplasării de la domiciliu la locul de muncă şi invers cu mijlocul de transport al 

angajatorului. 

Reieşind din cele relatate mai sus, angajatorul nu va fi tras la răspundere pentru dauna 

cauzată sănătăţii salariaţilor în afara timpului de muncă şi în lipsa executării de către salariaţi 

a obligaţiilor de muncă. De asemenea, răspunderea angajatorului nu poate fi antrenată în 
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perioada suspendării contractului individual de muncă în circumstanţele prevăzute de art. 76 

din CM al RM. 

În conformitate cu art. 1418 alin. (1) din Codul civil al RM [24], în caz de vătămare a 

integrităţii corporale sau de altă vătămare a sănătăţii, autorul prejudiciului are obligaţia să 

compenseze persoanei vătămate salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii 

capacităţii de muncă, precum şi cheltuielile suportate în legătură cu vătămarea sănătăţii – de 

tratament, de alimentaţie suplimentară, de protezare, de îngrijire străină, de cumpărare a unui 

vehicul special, de reciclare profesională, de tratament sanatorial, incluzînd costul foii 

sanatoriale, costul biletelor de călătorie tur-retur, inclusiv pentru însoţitor la necesitate etc. În 

acelaşi timp, la determinarea salariului nerealizat (venitului ratat) nu se iau în considerare pensia 

de invaliditate, stabilită persoanei vătămate în legătură cu vătămarea integrităţii corporale sau cu 

o altă vătămare a sănătăţii şi nici alte indemnizaţii sau sume, plătite pe linia asigurărilor sociale 

de stat (art. 1418 alin. (3) din Codul civil al RM).  

Ne raliem la opinia autorilor autohtoni [12, p. 637; 155, p. 39], potrivit căreia, deşi Legea 

RM nr. 186-XVI/2008 cuprinde doar prevederi ce pun în aplicare mecanismul răspunderii 

materiale a angajatorului pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor 

profesionale, totuşi poate surveni şi răspunderea materială a lucrătorului în cazul în care, prin 

încălcarea cu vinovăţie a unor norme de securitate şi sănătate în muncă, respectivul a cauzat 

concomitent şi un prejudiciu material angajatorului (cu condiţia întrunirii în astfel de situaţii şi a 

celorlalte elemente constitutive ale răspunderii materiale a salariatului, statuate în art. 327-328 şi 

art. 333-347 din CM al RM) [22]. 

 

3.6. Concluzii la Capitolul 3 

1. Coroborînd art. 371 din CM al RM cu prevederile altor acte normative, putem 

conchide că supravegherea şi controlul asupra respectării actelor legislative şi a altor acte 

normative ce conţin norme de dreptul muncii, a contractelor colective de muncă şi convenţiilor 

colective la toate unităţile sunt exercitate de: a) Inspectoratul de Stat al Muncii; b) Serviciul de 

Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice; c) Ministerul Economiei; d) Serviciul Protecţiei Civile 

şi Situaţiilor Excepţionale; e) alte organe abilitate cu funcţii de supraveghere şi control în 

conformitate cu legea; f) sindicatele. Această listă a organelor de supraveghere şi control asupra 

respectării legislaţiei muncii, consacrată în cuprinsul art. 371 din CM al RM, poartă un caracter 

orientativ, în actele legislative putînd fi consacrate şi alte organe abilitate cu funcţii de 

supraveghere şi control în domeniul enunţat.  
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Autorităţile publice cu atribuţii de supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei 

muncii pot fi clasificate în două mari categorii: a) organe cu competenţe generale în acest sens 

(Inspectoratul de Stat al Muncii ş.a.); b) organe cu competenţe restrînse, cum ar fi: Serviciul de 

Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 

ş.a. Cea de-a doua categorie de autorităţi exercită controlul de stat în domenii foarte înguste ce 

vizează respectarea actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme de dreptul 

muncii.  

2. Controlul asupra respectării legislaţiei muncii este exercitat, în special, de către 

următoarele entităţi: Inspectoratul de Stat al Muncii, care este abilitat cu exercitarea controlului 

de stat în sfera respectării legislaţiei muncii; organizaţiile sindicale care, în virtutea prevederilor 

Legii sindicatelor nr. 1129-XIV/2000, exercită controlul ce poartă un caracter obştesc; organele 

de parteneriat social care, în strictă corespundere cu art. 25 din CM al RM şi cu dispoziţiile Legii 

RM nr. 245/2006 „Privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi 

negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la 

nivel teritorial”, exercită unele prerogative de control în domeniul raporturilor colective de 

muncă; comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă care, în afara faptului că asigură 

colaborarea angajatorului şi a lucrătorilor în vederea identificării măsurilor privind asigurarea 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, îndeplineşte şi unele atribuţii de control 

obştesc în domeniul vizat (de exemplu, monitorizează realizarea planului de protecţie şi 

prevenire, urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă actele normative de securitate şi 

sănătate în muncă ş.a.). 

3. În Republica Moldova, reglementarea inspecţiei muncii a avut ca fundament cele două 

Convenţii în materie ale OIM, respectiv: Convenţia OIM nr. 81/1947 „Privind inspecţia muncii 

în industrie şi comerţ” şi Convenţia OIM nr. 129/1969 „Privind inspecţia muncii în agricultură”, 

ambele avînd ca obiectiv comun de a asigura, prin intermediul inspecţiilor periodice, aplicarea 

dispoziţiilor legislaţiei muncii la locul de muncă. 

Legea RM nr. 140-XV/2001 „Privind Inspectoratul de Stat al Muncii” vizează atît 

industria şi comerţul, cît şi agricultura. Mai mult, legiuitorul moldovean, dintre mai multe soluţii 

posibile, a acceptat-o pe cea prevăzută de art. 7 alin. (3) lit. a) din Convenţia OIM nr. 129/1969 

„Privind inspecţia muncii în agricultură”, adică un organ unic de inspecţie a muncii, competent 

pentru toate ramurile activităţii economice. Legiuitorul român a procedat în acelaşi mod. 

Luînd în considerare cadrul legal existent, Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate 

administrativă, subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care este abilitată 

cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte 
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normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. În subordinea Inspectoratului, 

care se bucură de personalitate juridică, se află inspecţii teritoriale de muncă, fără personalitate 

juridică, funcţionînd în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea. 

Înfăptuind în studiu comparativ, trebuie să constatăm că, în România, în cadrul Inspecţiei 

Muncii funcţionează un Colegiu (al Inspecţiei Muncii), un organ consultativ, care se întruneşte 

periodic sub conducerea inspectorului general de stat, pentru stabilirea strategiei şi dezbaterea 

problemelor deosebite. Considerăm că şi în Republica Moldova, în subordinea Inspectoratului de 

Stat al Muncii, ar trebui să activeze un asemenea Colegiu, în vederea contribuirii la soluţionarea 

unor probleme de importanţă majoră pentru această autoritate statală.  

4. În practica de aplicare a legislaţiei naţionale, inspectorii de muncă au sesizat o foarte 

mare problemă privind modul de exercitare a controlului inopinat. Astfel, s-a constatat că 

dispoziţiile cuprinse în art. 19 din Legea RM nr. 131/2012 încorsetează semnificativ 

împuternicirile inspectorilor de muncă în ceea ce priveşte efectuarea controalelor inopinate. Într-

adevăr, în cadrul efectuării controalelor inopinate excelează formalismul excesiv al procedurilor 

execuţionale. Mai mult, legiuitorul moldav, impunînd respectarea unor condiţii exagerate de 

efectuare a controalelor inopinate, i-a privat pe inspectori de muncă de posibilitatea efectivă de a 

depista încălcările în domeniul respectării legislaţiei muncii. Şi încă o remarcă: Legea RM nr. 

131/2012 intră în contradicţie cu prevederile art. 12 alin. (1) din Convenţia OIM nr. 81/1947 

privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, potrivit cărora „inspectorii de muncă, purtînd 

asupra lor acte justificative ale funcţiilor pe care le îndeplinesc, vor fi autorizaţi: a) să pătrundă 

liber, fără încunoştinţare prealabilă, la orice oră din zi şi din noapte, în orice întreprindere supusă 

inspec-ţiei; b) să pătrundă, ziua, în toate localurile pe care au motive temeinice să le controleze; 

c) să procedeze la orice cercetări, controale sau anchete considerate necesare pentru a se asigura 

că dispoziţiile legale sunt efectiv respectate […]”. În plus, art. 12 alin. (2) din Convenţia OIM nr. 

81/1947 dispune că, cu ocazia inspecţiei, inspectorul va informa despre prezenţa sa în întreprin-

dere pe cel care angajează sau pe reprezentantul acestuia, în afară de cazul în care apreciază că o 

astfel de înştiinţare riscă să dăuneze eficacităţii controlului. În cele din urmă, se cere remarcat 

faptul că, în viziunea Comitetului de Experţi Independenţi al OIM, legislaţia RM la acest capitol 

este una lacunară, întrucît Legea RM nr. 131/2012 limitează nejustificat dreptul inspectorilor de 

muncă de a pătrunde liber în încăperile de serviciu şi auxiliare, fapt ce contravine prevederilor 

Convenţiei OIM nr. 81/1947. 

5. La etapa actuală, Inspectoratul de Stat al Muncii este principalul organ de control în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dispunînd de toate atribuţiile şi drepturile necesare 

pentru exercitarea unui control eficient şi obiectiv asupra respectării de către angajatori a 
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reglementărilor legale ce vizează domeniul enunţat. Aşadar, în societatea noastră are loc procesul 

de armonizare şi de reglare a mecanismelor pieţii muncii, care implică modificări în cultura 

muncii, cele mai importante dintre acestea vizează securitatea şi sănătatea în muncă. Este tot mai 

evident că multe unităţi (întreprinderi, instituţii, organizaţii) încep să conştientizeze faptul că 

omul este capitalul cel mai important al unei organizaţii, fiind factorul decisiv în procesul de 

producţie. Iată de ce angajatorii trebuie să fie conştienţi de faptul că securitatea salariatului nu 

reprezintă o cheltuială, ci o investiţie necesară pentru a evita o serie de costuri, directe sau 

indirecte, determinate de oprirea activităţii în cazul unui risc grav şi iminent sau, în cazurile cele 

mai nefericite, de urmările accidentelor de muncă şi ale bolilor profesionale. 

Nu putem să nu subscriem la propunerea de lege ferenda a autorilor autohtoni privind 

elaborarea şi adoptarea unei legi referitoare la afilierea Inspectoratului de Stat al Muncii la 

Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii (AIIM), cu sediul la Geneva. Ca urmare a aderării la 

AIIM, Inspectoratul de Stat al Muncii din Republica Moldova va putea beneficia de mai multe 

avantaje: participarea cu drepturi depline la diferite reuniuni (acţiuni) internaţionale în materie; 

accesul la diferite documentaţii utile, axate pe problematica inspecţiei muncii etc. 

6. Controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă este exercitat, în principal, de către organele sindicale şi cele ale 

parteneriatului social. 

Potrivit stipulaţiilor art. 17 alin. (4) din Legea sindicatelor nr. 1129-XIV/2000, în cazul 

depistării la unităţi a încălcării cerinţelor de protecţie a muncii, tăinuirii accidentelor de muncă şi 

a cazurilor de îmbolnăviri profesionale ori al cercetării neobiective a acestor fapte, sindicatul 

poate cere conducătorilor acestor unităţi, autorităţilor publice competente luarea măsurilor de 

neamînat, tragerea persoanelor vinovate la răspundere. În plus, în cazul periclitării vieţii sau 

sănătăţii lucrătorilor, sindicatul este în drept să ceară întreruperea lucrărilor şi suspendarea 

deciziilor patronului contrare legislaţiei cu privire la protecţia muncii. Patronul este obligat să 

examineze cerinţele sindicatului şi să-l informeze în scris despre decizia luată (art. 17 alin. (5) 

din Legea sindicatelor). Din analiza prevederilor art. 17 alin. (3)-(5) din Legea sindicatelor nr. 

1129-XIV/2000 putem conchide că legiuitorul nostru, folosind şi în continuare un limbaj juridic 

perimat (sintagmele „protecţia muncii”, „inspectoratul tehnic al protecţiei muncii” şi 

„împuterniciţii pentru protecţia muncii” nu se corelează cu aparatul terminologic al Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008), fixează prerogative importante 

ale sindicatelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

În ceea ce priveşte exercitarea controlului obştesc de către organele parteneriatului social 

în sfera securităţii şi sănătăţii în muncă, un asemenea control poate fi înfăptuit de către: 
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a) organele polifuncţionale de parteneriat social (Comisia naţională pentru consultări şi 

negocieri colective, comisiile pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la 

nivel teritorial, comisiile pentru dialog social „angajator-salariaţi”), care poartă negocieri 

colective în vederea încheierii convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă şi, 

totodată, exercită controlul asupra îndeplinirii actelor de parteneriat social, prin prisma art. 41 

din CM al RM. În contextul dat, intervenim doar cu o adăugire că, potrivit art. 31 alin. (2) şi art. 

35 alin. (2) din CM al RM, în textul actelor de parteneriat social pot fi inserate clauze privind 

condiţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă; 

b) organele monofuncţionale de parteneriat social, cum ar fi comitetul pentru securitate 

şi sănătate în muncă, a cărui sarcină de bază constă în asigurarea colaborării angajatorului şi 

lucrătorilor în vederea identificării măsurilor privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 

la locul de muncă. În conformitate cu pct. 2 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 

95 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008” din 05.02.2009, comitetul pentru securitate şi sănătate în 

muncă se constituie la iniţiativa oricăreia dintre părţi, pe principiul de paritate, din reprezentanţi 

ai angajatorului şi reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă.  

După cum am semnalat, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a comitetului 

pentru securitate şi sănătate în muncă nu conţine dispoziţii referitoare la suportarea cheltuielilor 

ocazionate de unele activităţi ale respectivului comitet. În consecinţă, propunem completarea 

Regulamentului-cadru cu o prevedere din care să rezulte indubitabil că angajatorul va suporta 

costul acestor cheltuieli, inclusiv plata specialiştilor şi a experţilor la care comitetul poate 

recurge în unele situaţii. 

7. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, îşi găsesc suportul şi aplicabilitate toate 

formele răspunderii juridice: penală, contravenţională, civilă şi disciplinară. În acest context, 

subliniem faptul că izvorul răspunderii juridice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este 

însuşi contractul individual de muncă. Vorbind despre răspunderea contravenţională în domeniul 

enunţat, am constatat că prevederile art. 55 din Codul contravenţional al RM necesită o revizuire 

completă în partea ce vizează răspunderea contravenţională a lucrătorilor pentru încălcarea 

legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. În spiritul normelor Uniunii Europene 

în materie şi potrivit practicii judiciare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, toate sancţiunile 

contravenţionale trebuie să fie aplicate numai angajatorilor, iar nu şi lucrătorilor (salariaţilor). 
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Fireşte că salariaţii vinovaţi vor putea fi sancţionaţi disciplinar (răspunderea disciplinară fiind o 

răspundere distinctă de cea contravenţională) şi, dacă este cazul, vor răspunde şi material. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Problematica formelor controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă a constituit şi va constitui un aspect important al instrumentelor internaţionale, 

al legislaţiei naţionale şi al politicilor social-economice ce au fost elaborate şi adoptate de-a 

lungul timpului şi, datorită diferenţelor majore existente între ţări în reglementarea acestui aspect 

al relaţiilor juridice de muncă, este necesară o abordare globală şi uniformă cu privire la 

securitate şi sănătate în muncă. 

Cercetările efectuate ne permit să formulăm un şir de concluzii teoretico-ştiinţifice şi să 

venim cu anumite recomandări practice (de ordin legislativ) în materia securităţii şi sănătăţii în 

muncă, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele teoretico-practice privind formele controlului 

exercitat asupra respectării legislaţiei relative la domeniul enunţat mai sus, pe care le expunem 

într-o formulă sintetică. 

1. Noţiunea de „securitate şi sănătate în muncă” poate fi cercetată sub mai multe aspecte: 

a) avînd semnificaţia unui principiu de bază al reglementării raporturilor juridice de muncă, 

securitatea şi sănătatea în muncă capătă următoarele valenţe: asigurarea dreptului fiecărui salariat 

la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă care corespund cerinţelor protecţiei 

şi igienei muncii; garantarea dreptului la asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor 

(art. 5 lit. d), s) din CM al RM); b) ca instituţie juridică, securitatea şi sănătatea în muncă 

reprezintă o totalitate de norme juridice, cu un caracter preponderent imperativ, care 

reglementează relaţiile sociale de asigurare a integrităţii corporale şi a sănătăţii salariaţilor prin 

stabilirea atît în sarcina angajatorului şi autorităţilor publice, cît şi a salariaţilor, a prescripţiilor 

obligatorii de realizare a activităţilor administrativ-organizatorice, tehnico-inginereşti şi sanitaro-

igienice pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) ca una dintre 

măsurile de protecţie socială la care au dreptul salariaţii în temeiul art. 43 alin. (2) din 

Constituţia Republicii Moldova; d) ca un element important al organizării muncii, securitatea şi 

sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activităţi avînd ca scop asigurarea celor mai bune 

condiţii de lucru, apărarea vieţii, sănătăţii, integrităţii fizice şi psihice a lucrătorilor. 

Instituţia juridică a securităţii şi sănătăţii în muncă are un caracter complex, la realizarea 

ei contribuind dispoziţii din diferite ramuri ale dreptului (de exemplu, dreptul protecţiei sociale, 

dreptul administrativ ş.a. Totodată, subliniem faptul că, prin conţinutul şi prin numărul 

dispoziţiilor aplicabile în materia securităţii şi sănătăţii în muncă, ponderea principală a 

reglementărilor din domeniul enunţat aparţine dreptului muncii.  
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Instituţia juridică a supravegherii şi controlului asupra respectării legislaţiei muncii are, 

de asemenea, un conţinut „eterogen”, ea aflîndu-se sub apanajul a două ramuri de drept – dreptul 

muncii şi dreptul administrativ. 

2. Confruntarea noţiunilor de „protecţie a muncii” şi „securitatea şi sănătatea în muncă” 

se rezumă la determinarea celei mai corespunzătoare pentru definirea instituţiei de drept care are 

ca finalitate apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor. În acest sens, dăm 

preferinţă noţiunii de „securitate şi sănătate în muncă”, întrucît: a) această noţiune se regăseşte 

atît în reglementările naţionale, cît şi în reglementările-cadru europene şi în cele de nivel mondial 

(adoptate sub egida OIM); b) această noţiune permite o delimitare mai clară şi mai coerentă a 

respectivei instituţii juridice de alte instituţii ale dreptului muncii, cum ar fi: instituţia garanţiilor 

şi compensaţiilor pentru salariaţi, instituţia timpului de muncă şi a celui de odihnă, instituţii care, 

în esenţă, au acelaşi scop – de asigura condiţii de muncă care să protejeze sănătatea salariaţilor; 

c) această noţiune poate fi cercetată sub mai multe aspecte: ca principiu de bază al reglementării 

raporturilor juridice de muncă; ca instituţie juridică; ca una dintre măsurile de protecţie socială; 

ca un element important al organizării muncii. 

3. În Republica Moldova, din cauza deficienţelor de securitate, anual, potrivit statisticilor, 

se înregistrează un număr impunător de accidentaţi proveniţi din accidente de muncă. Din 

analiza etiologiei accidentelor de muncă rezultă că nerespectarea instrucţiunilor de securitate şi 

sănătate în muncă, precum şi încălcarea obligaţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 

constituie cauza producerii a peste 65% din evenimentele de acest fel. Prin urmare, este nevoie 

de o nouă strategie (politică) ce va avea ca obiectiv transpunerea în viaţă a principiului 

participării active a tuturor persoanelor la realizarea modelului de gestiune integrată a 

securităţii în unitate, în virtutea căruia salariaţii nu trebuie să fie văzuţi doar ca subiecţi pasivi ai 

protecţiei, ci ca participanţi activi în procesul de prevenire a riscurilor profesionale. 

4. Adoptată în 2008, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI/2008 transpune 

în legislaţia moldovenească Directiva Consiliului 89/391/CEE „Privind introducerea de măsuri 

pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă” din 12 

iunie 1989, care stă la baza adoptării tuturor directivelor particulare (sectoriale) privind 

asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.  

Luînd în considerare cadrul legal naţional, putem desprinde următoarele trăsături 

caracteristice ale reglementărilor ce vizează securitatea şi sănătatea în muncă: 1) este o dovadă a 

legăturii indisolubile dintre dreptul la muncă şi protecţia sănătăţii şi securităţii în muncă; 2) 

constituie o expresie a implicării statului – chiar şi în condiţiile economiei de piaţă – în 

instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; 3) 
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caracterul preponderent imperativ al reglementărilor ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă; 

4) îmbinarea intereselor generale cu interesele personale ale lucrătorilor în cadrul reglementării 

legale a securităţii şi sănătăţii în muncă; 5) prioritatea funcţiei preventive a dispoziţiilor legale 

referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 6) caracterul universal al reglementărilor ce 

vizează materia securităţii şi sănătăţii în muncă; 7) se integrează, în mod organic, în procesele de 

muncă: fie că măsurile se iau înainte de începerea activităţilor de producţie ori de servicii, fie că 

se iau în faza dotării tehnologice (cu echipamente de lucru); 8) măsurile privind securitatea, 

igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o situaţie, obligaţii financiare din partea 

lucrătorilor. 

5. Definiţia normativă a noţiunii de „accident de muncă”, datorită unui grad ridicat de 

tehnicitate, nu ne permite să „percepem” esenţa fenomenului dat. Ştiinţa psihologiei muncii şi 

organizaţionale desluşeşte sensul noţiunii în felul următor: orice incident critic la locul de muncă 

având consecinţe negative asupra stării de sănătate a angajaţilor. Celelalte situaţii care nu au 

consecinţe medicale negative asupra lucrătorilor, dar antrenează unele prejudicii materiale sau de 

mediu, sunt calificate ca incidente. În acest context, observăm că legiuitorul român, prin 

introducerea în circuitul juridic a noţiunilor de „incident periculos” şi „cazul susceptibil de boală 

profesională”, se apropie foarte mult de manieră modernă a conceptualizării accidentului de 

muncă, făcută în cadrul ştiinţei psihologiei muncii şi organizaţionale. 

7. Au fost depistate unele deficienţe în ceea ce priveşte modul de prezentare a Raportului 

statistic nr. 1-SSM. Astfel, acest formular urmează să fie prezentat de unităţile economice şi 

sociale cu numărul de salariaţi de 20 şi mai multe persoane, precum şi de toate instituţiile 

bugetare indiferent de numărul de salariaţi. În opinia noastră, faptul că sunt lăsaţi în afara 

procesului de colectare a datelor unităţile economice cu un efectiv de personal mai mic de 20 

salariaţi conduce la imposibilitatea formării unei imagini adecvate a situaţiei în domeniul 

securităţii în muncă.  

8. În funcţie de volumul competenţelor, autorităţile publice cu atribuţii de supraveghere şi 

control asupra respectării legislaţiei muncii pot fi clasificate în două mari categorii: a) organe cu 

competenţe generale în acest sens (Inspectoratul de Stat al Muncii ş.a.); b) organe cu competenţe 

restrînse (Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale ş.a.).  

9. La etapa actuală, Inspectoratul de Stat al Muncii este principalul organ de control în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dispunînd de toate atribuţiile şi drepturile necesare 

pentru exercitarea unui control eficient şi obiectiv asupra respectării de către angajatori a 

reglementărilor legale ce vizează domeniul enunţat. 



 142 

În Republica Moldova, reglementarea inspecţiei muncii a avut ca fundament cele două 

Convenţii în materie ale OIM, respectiv: Convenţia OIM nr. 81/1947 „Privind inspecţia muncii 

în industrie şi comerţ” şi Convenţia OIM nr. 129/1969 „Privind inspecţia muncii în agricultură”, 

ambele avînd ca obiectiv comun de a asigura, prin intermediul inspecţiilor periodice, aplicarea 

dispoziţiilor legislaţiei muncii la locul de muncă. În ceea ce priveşte cadrul normativ naţional, se 

cere menţionat că Legea RM nr. 140-XV/2001 „Privind Inspectoratul de Stat al Muncii” vizează 

atît industria şi comerţul, cît şi agricultura. Mai mult, legiuitorul moldovean, dintre mai multe 

soluţii posibile, a acceptat-o pe cea prevăzută de art. 7 alin. (3) lit. a) din Convenţia OIM nr. 

129/1969 „Privind inspecţia muncii în agricultură”, adică un organ unic de inspecţie a muncii, 

competent pentru toate ramurile activităţii economice.  

10. În practica de aplicare a legislaţiei naţionale, inspectorii de muncă au sesizat o foarte 

mare problemă privind modul de exercitare a controlului inopinat. Astfel, s-a constatat că 

dispoziţiile cuprinse în art. 19 din Legea RM nr. 131/2012 încorsetează semnificativ 

împuternicirile inspectorilor de muncă în ceea ce priveşte efectuarea controalelor inopinate. 

Legiuitorul nostru, impunînd respectarea unor condiţii exagerate de efectuare a controalelor 

inopinate, le-a privat pe inspectori de muncă de posibilitatea efectivă de a depista încălcările în 

domeniul respectării legislaţiei muncii. Mai mult, prevederile Legii RM nr. 131/2012 intră în 

contradicţie cu prevederile art. 12 alin. (1) din Convenţia OIM nr. 81/1947 privind inspecţia 

muncii în industrie şi comerţ. 

11. Controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă este exercitat, în principal, de către organele sindicale şi cele ale 

parteneriatului social (de exemplu, Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, 

comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă ş.a.). 

În baza rezultatelor prezentului studiu şi în scopul dezvoltării abordărilor conceptuale 

privind formele de exercitare a controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, formulăm următoarele recomandări: 

1. Deşi Republica Moldova a ratificat mai multe convenţii ale OIM, axate pe 

problematica securităţii şi sănătăţii în muncă, considerăm că ţara noastră poate ratifica, la ora 

actuală, fără nici o dificultate, în baza actualului CM al RM şi a Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186-XVI/2008, Convenţia OIM nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate a muncii. 

2. Propunem ca, în subordinea Inspectoratului de Stat al Muncii, să fie constituit un Cole-

giu al Inspectoratului, în vederea contribuirii la soluţionarea unor probleme de importanţă 

majoră pentru această autoritate statală (stabilirea strategiei, dezbaterea problemelor deosebite). 

De asemenea, propunem adoptarea unei legi referitoare la afilierea Inspectoratului de Stat al 
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Muncii la Asociaţia Internaţională a Inspecţiei Muncii (AIIM), cu sediul la Geneva. Ca urmare a 

aderării la AIIM, Inspectoratul de Stat al Muncii din Republica Moldova va putea beneficia de 

mai multe avantaje: participarea cu drepturi depline la diferite reuniuni (acţiuni) internaţionale în 

materie; accesul la diferite documentaţii utile, axate pe problematica inspecţiei muncii etc. 

3. Considerăm drept necesară completarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă cu o prevedere din care să rezulte 

indubitabil că angajatorul va suporta costul cheltuielilor ocazionate de unele activităţi ale 

respectivului comitet (plata specialiştilor şi a experţilor antrenaţi în activităţile comitetului). 

4. În ceea ce priveşte răspunderea contravenţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă, insistăm asupra revizuirii prevederilor art. 55 din Codul contravenţional al RM în partea 

ce ţine de răspunderea contravenţională a lucrătorilor pentru încălcarea legislaţiei din domeniul 

nominalizat. Potrivit practicii judiciare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, toate sancţiunile 

contravenţionale trebuie să fie aplicate numai angajatorilor, iar nu şi lucrătorilor (salariaţilor).  
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ANEXA nr. 1 

Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

 
_________________________________________________________ 

(denumirea unităţii) 
 

FIŞĂ PERSONALĂ  
de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele ______________________________________________________________________ 
Prenumele ____________________________________________________________________ 
Patronimicul___________________________________________________________________ 

Date personale ale lucrătorului 
Data naşterii ___________________________________________________________________  
Studii________________________________________________________________________ 
Calificarea (profesia) _____________________________________________________________ 
Grupa sanguină_________________________________________________________________  
Adresa domiciliului ______________________________________________________________ 

I. Instruirea introductiv-generală 
Instruirea introductiv-generală a fost efectuată la   ____   ______________________________   20___ 
timp de ____ ore, de către  _________________________________________________________ 

                                                         (numele, prenumele lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire) 
Conţinutul instruirii   _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Semnătura persoanei instruite_______________________________________________________  
Semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire care a efectuat instruirea introductiv-
generală şi a verificat cunoştinţele persoanei instruite  ______________________________             
Propuneri referitoare la angajarea persoanei instruite_______________________________________ 
____   _____________   20__    ___________________________________________________ 
                                                                          (semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire) 

II. Instruirea la locul de muncă 
Locul de muncă ________________________________________________________________  
Postul de lucru_________________________________________________________________ 
Instruirea la locul de muncă a fost efectuată la  ____   ________________________________20____ 
timp de ____ ore, de către  ________________________________________________________ 

                                                 (numele, prenumele conducătorului locului de muncă) 
Conţinutul instruirii_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Semnătura muncitorului instruit ____________________________________________________   
Semnătura conducătorului locului de muncă care a efectuat instruirea la locul de muncă şi a verificat cunoştinţele 
muncitorului instruit ___________________________________________________ 
Decizia privind admiterea muncitorului instruit la lucru ____________________________________    

                                                                                                               (se admite/nu se admite)  
___   ___________   20___  ____________________________________________________ 
                                                                                                      (semnătura conducătorului locului de muncă)                

III. Instruirea periodică 

D
at

a 
in

st
ru

iri
i 

D
ur

at
a 

in
st

ru
iri

i (
or

e)
  

O
cu

pa
ţia

 

Materialul predat  
(informaţii, instrucţiuni de 

securitate şi sănătate în 
muncă etc.)  

 

Semnătura 
muncitorului 

instruit 

Numele, prenumele, 
semnătura 

conducătorului locului 
de muncă care a 

efectuat instruirea şi a 
verificat cunoştinţele 
muncitorului instruit   

Semnătura şi decizia 
conducătorului 

locului de muncă 
privind admiterea 

muncitorului instruit 
la lucru  

(se admite/nu se 
admite)    
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IV. Tabelul informaţiilor şi instrucţiunilor eliberate lucrătorului 

D
at

a 
el

ib
er

ăr
ii 

 
 

Denumirea informaţiilor  
şi instrucţiunilor 

Semnătura 
lucrătorului 
care a primit 
informaţii, 
instrucţiuni    

Numele, prenumele, semnătura 
lucrătorului desemnat/lucrătorului 
serviciului de protecţie şi prevenire 

care a eliberat lucrătorului 
informaţii,  instrucţiuni 
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ANEXA nr. 2 

Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
 

_________________________________________________________ 
(denumirea unităţii) 

F I Ş Ă 
de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

 _____   _______________________  20__    
 

Subsemnatul, _________________________________________________________________, 
                                        (numele, prenumele lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire) 
am efectuat instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a unui număr de ____ persoane de la 
___________________________________________________________________________, 
conform listei de mai jos, o vizită în unitate în perioada _____________________________________. 
În cadrul instruirii au fost predate următoarele materiale: ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Prezenta Fişă se va păstra la  _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire) 

 

LISTA 
vizitatorilor instruiţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  

 
Noi, subsemnaţii, am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele predate şi consemnate în Fişa colectivă de instruire în 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai: 
Nr. d/o Numele, prenumele, patronimicul Buletinul de 

identitate 
Grupa sanguină Semnătura 

     
     

____   _____________   20 ___   
_______________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, patronimicul, semnătura persoanei care a primit un exemplar al Fişei) 
 

 
 
 

ANEXA nr. 3 

Fişa de evidenţă a zonelor cu risc profesional grav şi specific 
 

________________________ 
______________________________ 

(denumirea unităţii) 
 

FIŞĂ  
de evidenţă a zonelor cu risc profesional grav şi specific 

Nr. 

d/o 

Localizarea zonei  Măsurile de prevenire 
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ANEXA nr. 4 

Model de formular al instrucţiunii de securitate şi sănătate în muncă 
 

 

 

 

___________________________________ 
(denumirea unităţii) 

Aprobate prin ordinul nr. _______   
din __  ______________  20___ 
Ştampila unităţii 

INSTRUCŢIUNI  
de securitate şi sănătate în muncă 

______________________________________ 
(denumirea) 

__________________ 
(numărul de înregistrare) 

TEXTUL 
_________________________________________________________________________ 

(numele, prenumele, semnătura persoanei care a elaborat instrucţiunile) 
 
 

 

 

ANEXA nr. 5 

Model de registru de evidenţă a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă 
 

 

 
__________________________________ 

(denumirea unităţii) 
REGISTRU 

de evidenţă a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă  
 

 
N

um
ăr

ul
 c

ur
en

t 

N
um

ăr
ul

 şi
 d

at
a 

or
di

nu
lu

i 

Denumirea instrucţiunilor Numele, prenumele şi semnătura 
lucrătorului desemnat/lucrătorului 
serviciului de protecţie şi prevenire 

care a  
înregistrat instrucţiunile                              
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ANEXA nr. 6 

Conţinutul minim al cursului de instruire în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă corespunzător nivelului întîi de pregătire 
 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 7 

Conţinutul minim al cursului de instruire în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă corespunzător nivelului doi de pregătire 
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DECLARAŢIA 

privind asumarea răspunderii 

 

 

 

Subsemnata, Felicia PĂSCĂLUŢĂ, declar pe răspundere personală că materialele pre-

zentate în teza de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez 

că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

„___”  ____________ 2015                                          Felicia PĂSCĂLUŢĂ 
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Alte responsabilitati profesionale si administrative 
Membru al Consiliul Profesoral; 
Organizarea și coordonarea laboratorului științific la disciplina „Dreptul muncii”. 
Distincții pentru activitate prodigioasă: 
10.2011 – diplomă pentru realizări distincte didatico-ştiinţifice, merite deosebite în domeniul 
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pregătirii cadrelor de înaltă calificare şi cu prilejul celei de-a 65 aniversări din ziua fondării 
USM. 
Mențiuni: 
02.2010 – certificat de paricipare la seminarul metodic „Integrarea Interactivă a Materialelor 
Video în predarea Dreptului”; 
14-16.12.2011 – certificat de participare la seminarul de instruire „Cele mai bune practici ale UE 
în domeniul managementului migraţiei forţei de muncă”; 
10.05.2011 – certificat de perfecţionare pentru realizarea cursului tematic de formare continuă 
„Evaluarea rezultatelor academice din perspectiva competenţelor”. 
Premii, distinctii 
Gradația de merit de categoria a II pe anul de studii 2012-2013; 2013-2014. 
Cunoaşterea limbilor: 
· excelent: limba română, limba rusă 
· bine: limba engleză 
Contact: 
Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Drept,  
e-mail: feliciapascaluta@mail.ru 
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