
Proiect 

G U V E R N U L   R E P U B L I C I I   M O L D O V A  
H O T Ă R Î R E nr. _____  

din __________________ 2016 

Chişinău 

 

Privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității 

şi sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract 

individual de muncă pe durată determinată 

 

Prezenta Hotărîre de Guvern transpune Directiva Parlamentului European şi 

Consiliului nr. 91/383/CEE din din 25 iunie 1991de completare a măsurilor destinate 

să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul 

lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă 

temporară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 

206/19 din 29.07.1991. 

În temeiul articolului 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI 

din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 

587), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Hotărîrea privind completarea măsurilor destinate să promoveze 

îmbunătățirea securității şi sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în 

baza unui contract individual de muncă pe durată determinată. 

2. Prezenta Hotărîre se aplică raporturilor de muncă ale salariaților angajați printr-

un contract de muncă pe durată determinată, încheiat conform prevederilor art. 55 din 

Codul Muncii al Republicii Moldova. 

3. Angajatorul, astfel cum este definit conform Legii securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, are obligația să asigure salariaților prevăzuți la 

punctul 2 aceleaşi condiții de muncă în domeniul securității şi sănătății la locul de 

muncă, de care beneficiază şi ceilalți salariați.  

4. Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 

şi ale actelor normative elaborate în aplicarea acesteia se aplică şi salariaților 

prevăzuți la punctul 2. 

5. Fără a aduce atingere articolului 14 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, înainte de începerea activității, salariații în sensul 

punctului 2 sunt informați cu privire la: 

1) calificările profesionale, aptitudinile personale sau supravegherea medicală 

specială pe care activitatea respectivă o presupune; 

2) riscurile majore specifice locului de muncă. 

6. Angajatorii trebuie să asigure ca salariații, în sensul punctului 2, să beneficieze 

de o instruire suficientă, adecvată, teoretică şi practică în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii, instrucţiuni şi/sau lecţii, în 

conformitate cu articolul 17 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI 

din 10 iulie 2008.   



7. Angajatorul va informa lucrătorii desemnați cu atribuții în domeniul protecției 

și prevenirii riscurilor profesionale, serviciile interne sau externe de protecție și 

prevenire, cu privire la angajarea în cadrul unității a unor salariați prevăzuți la 

punctul 2, în vederea desfăşurării, în mod corespunzător a activității de protecție şi 

prevenire. 

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2017. 

 

PRIM-MINISTRU                                                            Pavel  FILIP             

 

Contrasemnat: 

Ministrul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei                                   Stela GRIGORAŞ 
 

 

 

 




