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Securitate şi Sănătatea la locul de muncă: Aproximarea legislaţiei la standardele UE
În ianuarie 2009, în Republica Moldova a intrat în vigoare noua Lege privind
securitatea şi sănătatea în muncă. Conţinutul Legii se referă, în linii generale, la Directiva
cadru 89/391/CEE de stabilire a măsurilor de promovare a îmbunătăţirii securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă. Legea stabileşte principiile generale referitoare la
prevenirea riscurilor profesionale, protecţia lucrătorilor la locurile de muncă, eliminarea
factorilor de risc şi a accidentelor de muncă, informarea, consultarea, participarea
echilibrată şi instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora cu privire la ghidurile
generale de aplicare a acestor principii.
Din momentul ratificării de către Parlament a Acordului de Asociere între Republica
Moldova pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, au fost transpuse în legislaţia naţională un
număr de directive speciale. Transpunerea directivelor speciale este subiectul unor
consultări ample în format tripartit, cu implicarea patronatelor şi sindicatelor. La moment
Republica Moldova a transpus în legislaţia naţională 12 directive inclusiv directiva cadru.
Cu toate acestea legislaţia secundară reminiscentă, ce derivă din Legea privind
protecţia muncii din 1991, rămîne în vigoare. Aceste acte legislative se bazează pe principiul
„compensării pentru condiţiile rele de lucru” şi contrazic principiile SSM, stabilite în Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă din 2008. În cele ce urmează, se va prezenta legislaţia
secundară din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care ar trebui să fie aliniată cu
dispoziţiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă din 2008.
Regulamentul din 2002 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 (Hotărîrea Guvernului nr.
1335 din 10 octombrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 31 octombrie 2002.)
stabileşte instrucţiuni de evaluare a condiţiilor de muncă şi mediul de lucru. Prezentul
Regulament se aplică muncilor şi locurilor de muncă periculoase („condiţiilor de muncă grele
şi nocive, precum şi deosebit de grele şi deosebit de nocive”1) în scopul calculării sporurilor
de compensare pentru lucrătorii angajaţi în aceste lucrări şi medii de lucru. În conformitate
cu prezentul Regulament, evaluarea locului de muncă se efectuează în baza datelor atestării
locurilor de muncă sau a măsurărilor instrumentale speciale ale factorilor de mediu, cum ar
fi: factorii chimici, biologici, praful, vibraţia cumulată şi locală, zgomotul, infrasunetul,
ultrasunetul, radiaţia, radiaţia ionizantă, microclima, iluminarea, greutatea muncii,
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intensitatea muncii. Evaluarea este realizată de o comisie, reprezentată de lucrători,
organizaţia sindicală şi inspecţia muncii, bazată pe criterii de evaluare şi limite legale de
expunere. Regulamentul contrazice principiile fundamentale stabilite în Legea securităţii şi
sănătăţii în muncă din 2008 — gestionarea riscului şi prevenirea — şi stabileşte un sistem
prin care lucrătorii sînt compensaţi pentru expunerea la pericole fizice şi biologice. În plus,
cu cît mai înalt este nivelul de expunere, cu atît mai mare este sporul de compensare, fapt
prin care lucrătorii sînt încurajaţi să accepte locuri de muncă cu risc înalt. Aceste prevederi
creează un sens fals de securitate, prin prescrierea lucrătorilor a unui regim dietetic special
drept parte a sporului de compensare. Acest Regulament ar trebui aliniat cu Directivele UE
relevante, în care standardele pentru nivelele de expunere la diferiţi agenţi ar trebui să
reflecte recomandările Comitetelor de Standardizare europene şi internaţionale (spre ex.:
Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI) cu privire la radiaţia laser, Comisia Internaţională
de Iluminat (CIE), Comitetul European de Standardizare (CEN) cu privire la radiaţia
incoerentă, etc.).
În contextul dezvoltării sistemului moldovenesc în domeniul SSM într-un model
preventiv în conformitate cu standardele UE, Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din octombrie
2002 reprezintă o abordare inacceptabilă. În anul 2008, un număr de 123.455 de angajaţi au
primit beneficii suplimentare sub formă de compensaţii pentru condiţii de lucru dăunătoare;
costul acestor beneficii s-a ridicat la aproape 140 milioane lei (circa 8 milioane Euro).
În viziunea CNPM, în vederea implementării culturii de prevenire, aceste resurse pot
fi utilizate în investiţii pentru locuri şi echipamente de lucru mai bune şi mai sigure, care, de
obicei, duc nu doar la îmbunătăţirea mediului de lucru, ci şi la o productivitate mai înaltă.
Regulamentele din cadrul Hotărîrii Guvernului nr. 1335, care implică angajatori, angajaţi şi
autorităţi de stat în subvenţionarea activă a condiţiilor nocive de lucru, nu sînt conforme cu
principiile şi legislaţia UE.

