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Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova a examinat și avizează negativ
proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a
condițiilor de muncă la locurile de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiei
pentru limita vârstă în condiții avantajoase având următoarele argumente:
1. Considerente de concept:
Stabilirea oricăror beneficii (acordarea pensiei pentru limita vârstă în condiții avantajoase)
contravine principiului ”prevenirii riscurilor profesionale” prevăzute de Legea Securității și
Sănătății în Muncă nr. 186/2008. Angajatorul este obligat să combată riscurile la sursă, or cu
prezența unei asemenea reglementări angajatorul cu acceptul salariatului (fie tacit sau expus
verbal) nu va îmbunătăți condițiile de muncă pentru ca salariatul să obțină beneficiul menționat
mai sus. Abordarea propusă de autor este proprie unei economii planificate.
2. Considerente tehnice:
Proiectul nu dă răspuns la întrebarea ”cum se încadrează mecanismul propus de evaluare a
condițiilor de muncă în sistemul existent de evaluare a riscurilor prevăzute de legea citată mai sus
și anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 95 pentru aprobarea unor acte normative privind
implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008”. Actele
normative menționate prevăd obligația evaluării riscurilor profesionale, în special la alegerea
echipamentelor de lucru, a substanţelor sau a preparatelor chimice utilizate, precum şi la
amenajarea locurilor de muncă și să asigure 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. Evaluarea riscurilor se realizează
preponderent anual. Deci mecanismul propus se prezintă a fi unul suplimentar, inutil și
împovărător.
Proiectul nu aduce mecanisme și clauze noi, ci o replică prevederilor altor acte normative
precum cele din: Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor
minime de securitate şi sănătate la locul de muncă; Hotărârea Guvernului nr. 181 din 15.03.2019
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele admise de emitere a zgomotului și

a vibrației la desfăşurarea activităților de comerț interior; Hotărârea Guvernului nr.603 din
11.08.2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători
a echipamentului; Hotărârea Guvernului nr.584 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor; etc.
La fel proiectul prevede stabilirea dreptului la pensie pentru limita vârstă în condiții
avantajoase doar bazându-se pe simpla prezență a factorilor nefavorabili a condițiilor de muncă
și nu atrage atenție asupra măsurilor (tehnice, administrative, igienice și de altă natură) aplicate
de angajator pentru a reduce influența acestor factori asupra organismului uman. Considerăm
judicioasă stabilirea dreptului la pensie pentru limita de vârstă în condiții avantajoase în situația
cînd nu există influență nocivă asupra muncitorului. Pentru a lua în considerație cele menționate
mai sus statul a creat un mecanism implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1025 din
07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii
persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.
Reieșind din cele expuse Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova
reiterează dezacordul său în promovarea proiectului dat.

