
 

Domnului Segiu Sainciuc 
Viceministru 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova 
 

nr. 68 din 15 octombrie 2014 

Ref: Avizul Camerei de Comerţ Americane din Moldova privind proiectul Hotărîrii de Guvern privind condițiile 

minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor 

Stimate dle Sainciuc, 

Prin prezenta, AP „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare AmCham) vă salută şi vă atestă 

înaltul său respect. 

AmCham Moldova a examinat proiectul Hotărîrii de Guvern privind condițiile minime de securitate și sănătate 

pentru lucrul la monitor și dorește să-și exprime susținerea în promovarea acestuia și vine cu cîteva recomandări de 

îmbunătățire. 

1. pct. 7 din HG stabilește restricții care nu se regăsesc în Directiva propusă spre transpunere. Limita zilnică a activității 

la monitor de 6 ore este excesivă și nu corelează cu directiva. Directiva nu impune careva conduită și prin urmare 

este la discreția angajatorilor de a stabili activitatea zilnică a salariaților săi ținînd cont de planificarea necesității 

interne.  

2. cu referire la pct. 9 si pct. 10, potrivit Directivei lucrătorii/salariații au dreptul să beneficieze de un test 

corespunzător vederii și ochilor, și corelativ de un examen oftalmologic la necesitate. Această prevedere nu este o 

obligație și la solicitarea salariatului aceste examinări poti fi trecute cu informarea corespunzătoare a angajatorului. 

Mai mult ca atit Hotărirea menționată impovărează repetat sarcina angajatorului și pune iarași pe umerii lui 

cheltuielile legate de trecerea examinărilor/consultațiilor menționate, corelativ cu Directiva care oferă statului 

posibilitatea de a include în sistemul național de medicină. Aducem exemplul României, unde aceste costuri au fost 

incluse în sistemul național de sănătate.  

3. pct 17 si pct. 20  menționează că monitorul calculatorului trebuie să se rotească și tastatura trebuie să fie separată 

de ecran.  De mentionat este că aceste prevederi sunt în concordanță cu actuala versiune a Directivei, cele mai 

recente amendamente fiind făcute în 2007. Totuși normele menționate nu pot fi aplicate în cazurile laptopuri-lor, 

tehnică care este utilizată de numeroase companii, fiind una performantă și protectoare.  

Potrivit pct 6.3 din Comunicarea Comisiei cu privire la implementarea practică a prevederilor inclusiv a Directivei 

90/270  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0062) și-a propus ca scop evidențierea 

normelor din Directivă care sunt depășite de progresul tehnologic și care trebuie sa fie revizuite. Considerăm că 

prevederile menționate în Hotărîre și respectiv în Directivă sunt depășite, mai ales în era curentă a tehnologiilor în 

care laptopurile ocupă o pondere importantă din tehnologiile utilizate de salariați.  

În speranţa că veţi lua în considerare propunerile noastre, Vă rugăm să acceptaţi asigurările deosebitei noastre 

consideraţiuni. 

Cu respect, 

Mila Malairău    
 

Director Executiv al Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din Moldova” 
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