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Health and safety at work is now one of the most important and most advanced areas of 
EU social policy. The guiding principle for occupational health and safety legislation in the 
European Union is prevention and risk assessment.
The development of law and policy concerning Health and Safety at work in line with EU 
commitments is an area of fundamental interest for employers, workers, the business en-
vironment and the coherence of a modern social policy together with the advancement of 
international trade relations. It is also important as part of Moldova’s longer term process of 
EU Integration.
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La momentul actual, sănătatea şi securitatea în muncă este reprezintă unul cele din cele mai 
importante şi avansate sectoare ale politicii sociale UE. Principiul de bază pentru legislaţia 
privind sănătatea şi securitatea profesională în Uniunea Europeană este prevenirea şi eva-
luarea riscului.
Elaborarea legislaţiei şi politicilor în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă în confor-
mitate cu angajamentele UE reprezintă un domeniu de o importanţă fundamentală pentru 
angajatori, lucrători, mediul de afaceri şi coerenţa unei politici sociale moderne împreună cu 
promovarea relaţiilor comerciale internaţionale. Acest lucru reprezintă, de asemenea, procesul 
pe termen lung al integrării Moldovei la UE.
Cuvinte-cheie: securitatea muncii, sănătatea muncii, inspecţia muncii, armonizarea dreptului, 
dreptul Uniunii Europene

Experienţa noilor state membre ale UE demostrează fără nici un dubiu faptul 
că, a fi pregătit pentru a deveni membru al UE nu este doar o chestiune politică şi 
economică ci şi, printre altele, una juridică. Astfel, legislaţia UE şi armonizarea legis-
laţiei naţionale nu au fost subestimate în cadrul procesului de preaderare la UE.1

1 P. Vehar, Iu. Gromovs. Metodologia de armonizare a legislaţiei în Republica Moldova. Proiectul 
TACIS. Suport pentru implimentarea acordurilor dintre Republica Moldova şi UE. Chişinău 
2010. pag. 9
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Trecerea la economia de piaţă a creat o fragmentare a industriei de stat în Mol-
dova şi a apărut un număr mare de întreprinderi mici şi mijlocii (multe dintre 
ele în industria serviciilor). Managerilor şi angajatorilor ale acestor întreprinderi, 
deseori, le lipseşte experienţa corespunzătoare în domeniul sănătăţii şi securităţii 
în muncă. Angajaţii, în special cei recrutaţi pentru o perioadă limitată de timp sau 
pe bază de muncă de fracţiune de normă, nu sînt conştienţi sau ştiu foarte puţin 
despre riscurile prezente în mediul de lucru. În această ordine de idei, este necesară 
o schimbare a modului de protecţie a sănătăţii şi securităţii muncitorilor, precum 
şi actualizarea sistemului de sănătate şi securitate în muncă pentru a se conforma 
condiţiilor unei economii de piaţă moderne. 2 Este evidentă importanţa acestui do-
meniu din legislaţia dreptului muncii deoarece scopul său fundamental este apărarea 
vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor persoane participante 
la procesul de muncă.3

Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC), care formează baza legală a relaţiilor 
UE-Moldova, a fost semnat în noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare în iulie 1998. 
Dispoziţia principală şi generală privind Armonizarea legislaţiei este Articolul 50 care 
prevede că Republica Moldova trebuie să facă un efort pentru a se asigura că legislaţia 
sa va fi treptat compatibilă cu cea a UE şi că armonizarea legislaţiei se extinde la 
şaptesprezece sectoare, inclusiv protecţia lucrătorilor la locul de muncă. Articolele 23 
şi 24 din APC necesită, de asemenea, ca Guvernul Republicii Moldova să elaboreze 
o politică coerentă de angajare, corelate cu politica de protecţie socială şi sănătate 
publică, instituind mecanisme solide pentru protecţia socială a lucrătorilor.4

Republica Moldova a aderat la Organizaţia Internaţională a Muncii în 1994 şi a 
devenit membru al Consiliului Europei în 1995. Pînă în prezent, 39 convenţii ale OIM 
(inclusiv toate şi Convenţia OIM asupra Securităţii şi Sănătăţii la locul de muncă (nr. 
155)5 şi recomandările asociate şi cadrul convenţional mai recent) au fost ratificate 
împreună cu anumite tratate europene care promovează principiile muncii decente. 
Prin ratificarea convenţiilor, Republica Moldova s-a angajat să promoveze un mediu 
sănătos şi sigur de lucru prin formularea şi promovarea unei politici naţionale în 
domeniu, bazată pe principiile de evaluare a riscurilor profesionale şi a pericolelor, 
combaterea riscurilor profesionale şi pericolelor la sursă şi dezvoltarea unei culturi 
naţionale de prevenire a securităţii şi sănătăţii, care include consultare, informare şi 
instruire.

2 C. Barbăroşie, Dr. Bernhard Bruckner, Dr. Andre Gonciarz. Legislaţia şi Politicile în domeniul 
sănătăţii şi securităţii în muncă. Armonizrea Legislaţiei Republicii Moldova cu standardele 
Uniunii Europene. Chişinău 2010. pag.6

3 V. Dabu, S. Fusea. Drept şi Legislaţia Muncii. Bucureşti 2011. p.41.
4 Acordul de Parteneriat şi Comunicare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, 

pe de o parte, şi Republica Moldova (APC) pe de altă parte, semnarea la 28 noiembrie 1994 
intrat în vigoare la 1 iulie 1998.

5 Convenţia OIM, nr. 155, referitoare la securitatea şi igiena muncii şi mediul de muncă, Ge-
neva 22 iunie 1981. Ratificat/aprobat. Hotărîrea Parlamentului nr. 755-XIV din 24.12.1999, 
în vigoare pentru Republica Moldova din 28.04.2001.
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În ianuarie 2009, în Moldova, a fost adoptată noua Lege a securităţii şi sănătăţii 
în munca. Conţinutul legii se referă, în mare măsură la cadrul legislativ al UE, în 
special la Directiva Cadru 89/391/CEE3 şi stabileşte principiile generale cu privire la 
protecţia muncitorilor la locul de muncă, prevenirea riscurilor profesionale, elimi-
narea factorilor de risc şi obligaţiunea de a oferi muncitorilor informaţii şi instruiri. 
Legea reglementează în mod expres următoarele aspecte:

— obligaţiunile angajatorului (inclusiv: evaluarea riscurilor de accident şi de boli 
profesionale, organizarea acţiunilor de prevenire; identificarea măsurilor de 
prevenire şi protecţie; dezvoltarea efectivă a măsurilor; acţiuni în situaţii de ur-
genţă, precum şi informarea, trainingul şi oferirea consultaţiilor lucrătorilor);

— responsabilităţile lucrătorilor care au obligaţia de a avea grijă de propria lor 
sănătate şi siguranţă şi cea a altor persoane care pot fi afectate prin propriile 
acţiuni sau omisiuni în activitatea lor profesională, în conformitate cu instru-
irea lor şi in strucţiunile angajatorului lor;

— supravegherea sănătăţii;
— grupele de risc — în special, muncitoarele însărcinate şi lucrătorii tineri. 6

Legea reprezintă un pas important în evoluţia spre un sistem armonizat cu 
standardele UE, dar mai există, pînă în prezent, lacune în implementarea generală. 
Acest fapt, se referă în special la necesitatea de adoptare a unor serii de regulamente, 
precum şi de dezvoltare a capacităţilor Inspecţiei Muncii.

Inspectoratul Muncii joacă un rol crucial, nu numai fiind autoritate de executare, 
ci şi un agent al schimbării pentru a promova o mai bună conformitate, în special a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, prin educaţie, persuasiune şi încurajare.

Programul naţional in domeniul securităţii şi sănătăţii in muncă pe anii 2013—
20167 stabileşte principalele priorităţi şi obiective la nivel naţional in domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii in muncă, pe termen scurt şi mediu, fiind elaborat in concordanţă 
cu necesităţile Republicii Moldova şi cu obiectivele Strategiei comunitare de securitate 
şi sănătate in muncă pentru perioada 2007—2012, adoptată prin Rezoluţia Consi-
liului din 25 iunie 2007. Programul în cauză va contribui şi la realizarea Programul 
de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: LIBERTATE, 
DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011—2014.

Politica sănătăţii şi securităţii în muncă nu este doar o chestiune de punere în 
aplicare a legilor, regulamentelor, este important ca actul de reglementare să fie aplicat 
la nivel de loc de muncă. Dar pentru a obţine îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi 
reducerea accidentelor şi a bolilor profesionale este necesară combinarea măsurilor 
legale cu o varietate de instrumente, ca: dialogul social, bunele practice, creşterea 
conştientizării, stimulentele economice şi responsabilitatea socială corporativă.8

6 Directiva Consiliului UE 89/391/CEE din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri 
pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, 183 
din 29 iunie 1989.

7 Programul naţional în Domeniul Sănătăţii şi securităţii în muncă. 2013—2016, p.3
8 C. Barbăroşie, Dr. B. Bruckner, Dr. A. Gonciarz, op. cit. p.78-79.
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Pînă în 2016, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale necesită să lucreze 
pentru ulterioarele progrese asupra (şi capacităţi de dezvoltare pentru) armonizării 
legislaţiei UE.

Capacitatea Inspecţiei Muncii trebuie consolidată în mod semnificativ. Aceasta se 
referă, în primul rînd, la actualizarea metodelor de inspecţie în conformitate cu cele 
mai bune practici UE şi dezvoltarea metodelor şi strategiilor pentru monitorizarea 
condiţiilor de muncă ale lucrătorilor expuşi la riscuri specifice.

În acest context, este nevoie de sprijin pentru a pune în aplicare un sistem com-
puterizat, care deja timp de 3 luni, începînd cu luna iulie 2013 este aplicat în condiţii 
de probă la Inspectia Muncii care va înlocui sistemul manual, şi care, prin oferirea 
monitorizării electronice şi a caracteristicilor fluxului de lucru, va facilita procesul 
de urmărire şi procesare a cazurilor. Cînd acest sistem va fi funcţionabil, acesta va 
oferi un raport statistic comprehensiv al cazurilor, va facilita actualizarea mult mai 
rapidă a înregistrărilor şi va înlătura volumul excesiv de lucru administrativ la locul 
de muncă al fiecărui inspector.

Deşi, Inspectoratul Muncii din Moldova a devenit membru al Asociaţiei Inter-
naţionale a Inspecţiei Muncii în 2008, beneficiile acestei aderări nu au fost explorate 
pe deplin. Reţeaua a evaluat domeniul de implementare, fapt ce ar putea fi util în 
consolidarea capacităţilor Inspectoratului Muncii din Moldova în oferirea sfaturilor 
şi consultaţiilor angajatorilor cu privire la modul de îmbunătăţire a conformităţii 
cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă din 2008. Această expertiză ar putea fi, 
de asemenea, utilizată pentru a înţelege rolul angajatorilor referitor la gestionarea 
riscurilor şi prevenire a acestora. În plus, autorităţile moldoveneşti ar trebui să ex-
ploreze, în continuare, utilizarea sprijinului de asistenţă, acordat de UE în dezvol-
tarea capacităţii de aplicare şi a cooperării adecvate cu Agenţia Europeană pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă (OSHA).9

Accidente la locul de muncă şi bolile profesionale sînt o povară grea din punct de 
vedere social şi economic, iar măsurile de îmbunătăţire a standardelor de sănătate şi 
siguranţă în muncă oferă cîştiguri potenţiale mari, nu numai angajatorilor, dar şi indi-
vizilor şi societăţii în ansamblu. Costul total al accidentelor la locul de muncă pentru 
economia UE, pentru anul 2000, (cel mai recent an pentru care sînt disponibile informaţii 
detaliate) este estimat la aproximativ 55 miliarde EUR. Dar această estimare se referă 
doar la accidentele de la locul de muncă, problemele de sănătate non-accidentale legate 
de muncă nu sînt incluse. Cu toate acestea, aceleaşi statistici spun, de asemenea, că în 
fiecare an 5720 de persoane mor în UE, ca urmare a accidentelor de muncă.

În concluzie am putea spune că, iată de ce reducerea durabilă a numărului de 
cazuri de boli profesionale şi al accidentelor de muncă este obiectivul principal al 
politicilor UE în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

În final am putea eveidenţia bazele unei politici moderne în domeniul sănătăţii 
şi securităţii în muncă:

9 Ibidem.
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— Sănătatea şi securitatea pot contribui la performanţa afacerii prin păstrarea şi 
dezvoltarea resurselor fizice şi umane, prin reducerea costurilor şi responsabili 
tăţilor şi drept mijloc de exprimare a responsabilităţii corporative;

— Liderii afacerilor trebuie să creeze structuri organizaţionale corespunzătoare 
şi o cultură de sprijin a controlului riscului şi să asigure participarea completă 
a tuturor angajaţilor din subordinea sa;

— Este necesară planificarea adecvată a politicii de implementare;
— Organizaţiile/întreprinderile/administraţiile trebuie să stabilească o înţelegere 

cu privire la controlul riscurilor şi să fie receptive la schimbările interne şi 
externe;

— Este necesar de a examina şi revizui performanţa, a învăţa din experienţă;
— Este important de înţeles relaţia dintre calitate, sănătate şi securitate în mun-

că
În plus, ca şi alte ţări europene, Republica Moldova se confruntă cu o schimbare 

rapidă în structura demografică a populaţiei. Această schimbare este influenţată, 
printre altele, de doi factori: perspectivele unui trai dezvoltat şi emigrarea unei bune 
părţi a generaţiei tinere.

Sănătatea şi Securitatea în muncă şi prevenirea accidentelor la locul de muncă 
oferă mijloace pentru a face faţă ambelor efecte. Un mediu de muncă sigur şi sănătos 
contribuie în mod substanţial la productivitatea individuală a muncitorilor, permiţînd 
muncitorilor să participe o perioadă îndelungată în viaţa economică fără constrîngeri 
de sănătate majore: fără sănătate și siguranţă nu există îmbătrînire activă!

În cel de-al doilea rînd, sănătatea şi siguranţa sînt promotorii puternici ai ino-
vaţiilor tehnologice şi productivităţii, care, de regulă, îmbunătăţesc, de asemenea, 
condiţiile de lucru. Locurile de muncă moderne şi avansate din punct de vedere 
tehnologic sînt mai atrăgătoare pentru lucrătorii tineri, oferind o opţiune celor care 
planifică să emigreze.

Concluzii
Deşi există numeroase aspecte pozitive, în ceea ce priveşte cadrul normativ, 

acţiunile desfăşurate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu şi schimbarea atitu-
dinii angajatorilor şi a salariaţilor, totuşi rezultatele sînt încă departe de a corespunde 
aşteptărilor generate de adoptarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI 
din 10 iulie 2008. În acest sens, prezentul Program naţional în Domeniul Securităţii 
şi Sănătăţii în muncă pe anii 2013—2016 propune, realizarea unui set de măsuri care 
să dezvolte şi să consolideze importanţa promovării principiilor şi regulilor de bază 
ale securităţii şi sănătăţii în muncă.

Obiectivele generale ale prezentului Program naţional sînt următoarele:
A. Perfecţionarea sistemului de înregistrare, evidenţă şi analiză a accidentelor 

de muncă şi bolilor profesionale. Reducerea în mod constant a numărului de 
accidente de muncă şi boli profesionale;

B. Îmbunătăţirea în mod continuu a nivelului de securitate şi sănătate în mun-
că.


