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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru lucrul la monitor

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul prevede cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru lucrul la monitor pe care angajatorii sunt obligaţi să le asigure lucrătorilor
pentru a preveni efectele negative a iradierilor electromagnetice nonionizante asupra
sănătăţii.  

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul transpune dispoziţiile Directivei
Consiliului Comunităţilor Europene 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind cerinţele minime de
securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor.
Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului,
fiind prezentate argumente elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării
şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite exigenţele stabilite de
prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează în nota de argumentare că implementarea proiectului nu implică
cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat şi nici cheltuieli majore din partea angajatorilor.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de asigurare a măsurilor
corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale generate de lucrul la monitor. Prin
urmare, proiectul promovează interesele lucrătorilor, însă promovarea este conformă
interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa
în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt
obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a
cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la
procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.45 din proiectul cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la
monitor: „Durata generală a zilei de muncă la monitor este de 8 ore, se admite
activitatea în schimburi cu durata de 12 ore”. 

Identificăm norme contradictorii în proiect referitoare la timpul zilei de muncă la monitor. Pe
de o parte, la pct.45 autorul specifică că durata generală a zilei de muncă este de 8 ore, iar
pe de altă parte, la pct.49 este interzisă activitatea la monitor mai mult de 2 ore. Prin urmare,
activitatea la monitor se scurtează datorită pauzelor cu 30 minute (pauze a cîte 15 minute la
fiecare 2 ore). Astfel, pentru a evita cazul în care angajatorul va ignora dreptul angajaţilor la
pauze în virtutea pct.45 este oportună racordarea acestuia luînd în calcul pauzele prevăzute
la pct.5 şi pct.49. 

Recomandarea: Substituirea numărului „8” cu „7 ore şi 30 minute” la pct.45 şi
completarea pct.5 la sfîrşit cu următoarea sintagmă „în conformitate cu secţ.4 din
prezentele cerinţe minime”. 

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Pct.7 subpct.2 din proiectul cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la
monitor: „Angajatorul asigură lucrătorilor examinarea oftalmologică la intervale
stabilite de actele normative în vigoare”. 

Autorul face referire la actele normative în vigoare, însă nu a specificat unul "in concreto".
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.132/1996 privind examenele medicale obligatorii la angajare
în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sunt supuşi acţiunii factorilor nocivi şi nefavorabili
prevede efectuarea examenului medical o dată la 2 ani pentru lucrătorii care urmăresc
ecranele display şi efectuează lucrări vizuale încordate. Luînd în considerare că actul citat
este unul departamental, considerăm oportună indicarea intervalului respectiv şi în conţinutul
cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor, care urmează a fi
aprobate prin Hotărîre de Guvern. 

Recomandarea: Expunerea subpct.2 pct.7 din proiectul cerinţelor minime în
următoarea redacţie: „pentru lucrătorii care efectuează lucrări vizuale încordate şi
urmăresc în continuu monitoarele – o dată la X ani”. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.10 din proiectul cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la
monitor: „Femeile gravide, din momentul luării la evidenţă medicală nu vor fi admise la
lucru cu monitor, fiind transferate la alte activităţi pentru a exclude acţiunea negativă a
iradierilor electromagnetice nonionizate asupra sănătăţii femeii şi a fătului”. 

Apreciem tentativa autorului de a oferi o atenţie sporită femeilor gravide, însă norma
nominalizată va limita dreptul la muncă al salariatelor gravide. Luînd în considerare faptul că
trăim într-o eră digitală, în care majoritatea posturilor de muncă implică lucru cu calculatorul,
este de nerealizat transferul la o altă activitate a gravidelor luate la evidenţă. Mai mult, norma
este în defavoarea femeilor gravide, care nu vor fi motivate să fie luate la evidenţă pentru a
evita transferul la o muncă fără monitor, care cel mai probabil va fi o funcţie necalificată, care
va diminua posibilitatea de realizare profesională a femeilor gravide.
Totodată, un astfel de comportament reprezintă o discriminare pozitivă, care sub pretextul
nobil de a asigura sănătatea femeii gravide şi a fătului va leza voalat oportunităţile acesteia
de a continua activitatea profesională după luarea la evidenţă medicală. Impunerea unui
astfel de regim de muncă (fără monitor), va diminua natalitatea pe termen lung, deoarece
cariera contează pentru salariaţii de gen feminin în egală măsură, iar o astfel de abordare a
problemei va fi în detrimentul acestora. Menţionăm că Republica Moldova înregistrează
suficiente carenţe la capitolul respectării drepturilor salariale, în special în mediul privat,
existînd riscul ca angajatorii să nu dispună de alte activităţi spre oferire angajatelor gravide,
ceea ce va spori conflictele între salariaţi şi angajatori.
Apreciem tentativa autorului de a oferi o atenţie sporită femeilor gravide, însă norma
nominalizată va limita dreptul la muncă al salariatelor gravide. Luînd în considerare faptul că
trăim într-o eră digitală, în care majoritatea posturilor de muncă implică lucru cu calculatorul,
este de nerealizat transferul la o altă activitate a gravidelor luate la evidenţă. Mai mult, norma
este în defavoarea femeilor gravide, care nu vor fi motivate să fie luate la evidenţă pentru a
evita transferul la o muncă fără monitor, care cel mai probabil va fi o funcţie necalificată, care
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ar diminua posibilitatea de realizare profesională a femeilor gravide.
Totodată, un astfel de comportament reprezintă o discriminare pozitivă, care sub pretextul
nobil de a asigura sănătatea femeii gravide şi a fătului se va leza voalat oportunităţile
acesteia de a continua activitatea profesională după luarea la evidenţă medicală. Impunerea
unui astfel regim de muncă (fără monitor) va diminua natalitatea pe termen lung, deoarece
cariera contează pentru salariaţii de gen feminin în egală măsură, iar o astfel de abordare a
problemei va fi în detrimentul acestora. Menţionăm că Republica Moldova înregistrează
suficiente carenţe la capitolul respectării drepturilor salariale, în special în mediul privat,
existînd riscul ca angajatorii să nu dispună de alte activităţi spre oferire angajatelor gravide,
ceea ce va spori conflictele între salariaţi şi angajatori.
Subsecvent, atragem atenţia autorului că Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie
1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății
la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau care
alăptează, care reglementează nemijlocit regimul de muncă şi măsurile de precauţie a
lucrătoarelor gravide nu interzice desfăşurarea acestora în continuare a unei activităţi care
implică lucrul la monitor.

Recomandarea: Pentru a oferi şanse egale salariatelor gravide recomandăm
excluderea normei din proiect. 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

Pct.46 din proiectul cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la
monitor: „Pentru asigurarea capacităţii optime de muncă şi menţinerea sănătăţii în
afară de pauza obligatorie pentru prînz, în decursul zilei de muncă se efectuează
suplimentar pauze reglementate”. 

Avînd în vedere că pauzele respective nu sunt reglementate în alte acte decît cel propus
spre promovare, recomandăm autorului precizarea faptului că pauzele sunt regulate. 

Recomandarea: Substituirea cuvîntului „reglementate” cu cuvîntul „regulate”.
Recomandarea este valabilă şi pentru punctele 47, 48, 49, 50 din proiectul cerinţelor
minime.
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Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Martie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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