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Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM), urmare a
examinării Listei-tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele,
vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de
compensare aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1487/2004 își exprimă dezacordul
său cu abordarea propusă de autori. Ținem să menționăm că păstrarea acestor liste
atrage după sine și repunerea în aplicare a Hotărârii Guvernului Nr. 1335/2002 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. Legătura între
aceste două acte normative se face prin prevederile Capitolului 2 din Regulamentul 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 aprobat
prin HG 1335/2002.
În anul 2010, cu suportul financiar al Uniunii Europene prin programul „Suport
pentru Implementarea Acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană” a
fost elaborat un studiu „LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI
SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ: armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu standardele UE”.
Printre constatările menționate în raport găsim următoarea:
„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 aprobat prin HG 1335/2002
stabileşte instrucţiuni de evaluare a condiţiilor de muncă şi mediul de lucru. Prezentul
Regulament se aplică muncilor şi locurilor de muncă periculoase aprobate prin HG
1487/2004 („condiţiilor de muncă grele şi nocive, precum şi deosebit de grele şi deosebit
de nocive”) în scopul calculării sporurilor de compensare pentru lucrătorii angajaţi în
aceste lucrări şi medii de lucru. În conformitate cu prevederile Regulamentului, 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,
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radiaţia ionizantă, microclima, iluminarea, greutatea muncii, 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 nr.
186/2008 — gestionarea riscului şi prevenirea — şi stabileşte un sistem prin care
lucrătorii sânt compensaţi pentru expunerea la pericole fizice şi biologice. În plus, cu cât
mai înalt este nivelul de expunere, cu atât mai mare este sporul de compensare, fapt
prin care lucrătorii sânt 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.).”
Atragem atenție că Republica Moldova a transpus o serie de Directive Speciale care
conțin anumite minime de expunere și care diferă de cele stabilite în HG 1335/2002.
Aplicarea ambelor sisteme de valori minime ar pune în dificultate angajatorii în procesul
de evaluare a factorilor de risc pentru activitățile listate în HG 1487/2004. Suplimentar
experții au statuat: „Hotărârea de Guvern nr. 1335/2002 vine în contradicţie cu politica
UE în domeniul SSM şi cu principiile de bază ale Directivei cadru. În preambulul Directivei
cadru se stipulează clar faptul că îmbunătăţirea securităţii, igienei şi sănătăţii muncitorilor
reprezintă obiectivul, care nu ar trebui subordonat considerentelor de ordin economic.
Mai mult decât atât, Articolele 5 şi 6 ale Directivei prevăd obligaţia angajatorilor de a
asigura şi îmbunătăţi sănătatea şi securitatea muncitorilor prin intermediul evitării
riscului şi minimizării riscurilor inevitabile.
Politica UE tinde să îmbunătăţească, în mod continuu, condiţiile şi mediul de lucru prin
promovarea culturii de prevenire. Orice plăţi legate de condiţiile nefavorabile de lucru
vor avea un efect de stimulare negativ, păstrând existentă cauza şi anulând eforturile
pentru îmbunătăţirea lucrului. Păstrarea unei astfel de reglementări va crea, de
asemenea, un obstacol în calea implementării legislaţiei SSM în Moldova şi va deveni un
impediment critic pentru accesul la asistenţa din partea UE.
Se recomandă, astfel, abrogarea acestei Hotărâri de Guvern, sau, cel puţin, stabilirea
unui plan pe termen mediu de abolire.
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În Moldova, plăţile de compensare se pot ridica la 50 % din salariul minim. Acest lucru ar
putea duce la opunerea din partea sindicatelor de abolire a acestui sistem. Astfel, se
propune negocierea unui acord pentru compensarea pierderilor din „plăţile de
compensare”, cu majorarea salariilor generale în cadrul negocierilor colective.
În ceea ce priveşte angajatorii, se pare, că menţinerea condiţiilor de muncă periculoase
este mai puţin costisitoare în comparaţie cu investiţiile în metode de producere şi măsuri
de protecţie noi. Trebuie precizat pentru ei că produsele de calitate înaltă necesită
producere de calitate înaltă, ceea ce este legat nemijlocit de condiţiile şi mediul de lucru
de calitate înaltă. Calitatea proastă a produselor şi a condiţiilor de lucru vor împiedica
dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri la nivel micro- şi macroeconomic.
Luând în considerație cele menționate mai sus CNPM propune păstrarea Listelor
tip doar pentru avertizarea angajatorilor care prestează asemenea activități pentru a
întreprinde măsuri sporite în vederea diminuării riscurilor prin măsuri de eliminare,
substituire a riscurilor, protecției colective și individuale, or de abrogare a acestor liste
deoarece în condițiile legislației existente angajatorul are obligația de a îmbunătăți
condițiile de muncă.
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