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Prezenta hot rîre transpune Secţiunea I art. 1 şi 2, Secţiunea II art. 4-6 şi anexele nr.1 şi nr. 2
din Directiva Parlamentului European şi Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind
introducerea de m suri pentru promovarea îmbun t ţirii securit ţii şi a s n t ţii la locul de
munc în cazul lucr toarelor gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz [a zecea
directiv special în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicat în
Jurnalul Oficial al Comunit ţilor Europene, seria L, nr. 348/1 din 28 noiembrie 1992.
În temeiul art. 6 din Legea securit ţii şi s n t ţii în munc nr. 186-XVI din 10 iulie 2008
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), cu modific rile şi
complet rile ulterioare, Guvernul HOT R ŞTE:
1. Se aprob Cerinţele minime de securitate şi s n tate în munc pentru protecţia salariatelor
gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz (se anexeaz ).
2. Prezenta hot rîre intr în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2017.
PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemneaz :
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integr rii europene
Ministrul muncii, protec iei
sociale şi familiei
Ministrul justi iei

Andrei Galbur
Stela Grigoraş
Vladimir Cebotari

Nr. 1408. Chişin u, 27 decembrie 2016.

Aprobate
prin Hot rîrea Guvernului nr.1408
din 27 decembrie 2016
CERIN E MINIME
de securitate şi s n tate în munc pentru protec ia

salariatelor gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz
I. DISPOZI II GENERALE
1. În sensul Cerinţelor minime de securitate şi s n tate în munc pentru protecţia salariatelor
gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz (în continuare – Cerinţe minime) se
utilizeaz
urm toarele
noţiuni:
salariată gravidă – orice salariat gravid care anunţ în scris angajatorul asupra st rii sale
fiziologice de graviditate şi anexeaz un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul
specialist
care
s
îi
ateste
aceast
stare;
salariată care a născut de curînd – orice salariat care şi-a reluat activitatea dup expirarea
concediului postnatal şi solicit angajatorului în scris m surile de protecţie prev zute de lege,
anexînd un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai tîrziu de 6 luni de la
data
la
care
a
n scut;
salariată care alăptează – orice salariat care, la reluarea activit ţii dup efectuarea
concediului postnatal, îşi al pteaz copilul şi anunţ angajatorul în scris despre aceasta.
II. OBLIGA IILE ANGAJATORULUI
Sec iunea 1
Evaluarea factorilor de risc
2. Pentru toate activit ţile care pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi, procese sau
condiţii de munc , a c ror list este prezentat în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe minime,
angajatorul trebuie s evalueze natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au
n scut de curînd sau care al pteaz , din unitatea respectiv , fie direct, fie prin intermediul
serviciilor de protecţie şi prevenire menţionate la articolul 11 din Legea securit ţii şi s n t ţii în
munc nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, cu scopul de a evalua orice risc pentru securitatea sau
s n tatea salariatelor şi orice efect posibil asupra sarcinii sau al pt rii şi de a decide ce m suri
trebuie
luate.
3. În conformitate cu art. 14 din Legea securit ţii şi s n t ţii în munc nr. 186-XVI din 10
iulie 2008, în unitatea respectiv , salariatele gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz
şi/sau reprezentanţii lor sînt informaţi cu privire la rezultatele evalu rii menţionate la punctul 2 şi
la toate m surile referitoare la s n tatea şi securitatea la locul de munc .
4. Dac rezultatele evalu rii la care se face referire la punctul 2 evidenţiaz un risc pentru
securitatea sau s n tatea salariatelor sau o repercusiune asupra sarcinii sau al pt rii, angajatorul
ia m surile necesare pentru ca, printr-o modificare temporar a condiţiilor de munc şi/sau a
programului de lucru al salariatei în cauz , s fie evitat expunerea acestei salariate la riscurile
evidenţiate.
5. Dac modificarea condiţiilor de munc şi/sau a programului de lucru nu este posibil din
punct de vedere tehnic sau obiectiv ori nu poate fi solicitat în mod rezonabil, din motive bine
întemeiate, angajatorul va adopta m suri organizatorice corespunz toare pentru a schimba locul
de munc al salariatei respective, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
6. Dac schimbarea locului de munc nu este posibil din punct de vedere tehnic şi/sau nu
poate fi solicitat în mod rezonabil, din motive bine întemeiate, salariatele respective vor fi
scutite, potrivit prevederilor Codului muncii de îndeplinirea obligaţiilor de munc pentru întreaga
perioad
necesar
protecţiei
securit ţii
sau
s n t ţii
lor.
7. Dispoziţiile punctelor 4, 5 şi 6 se aplic inclusiv în cazul în care o salariat care exercit o
activitate interzis , în temeiul punctului 8, r mîne îns rcinat sau al pteaz şi îşi informeaz

angajatorul cu privire la aceasta, prezentînd documentele confirmative.
Sec iunea 2
Interdic ii de expunere
8. Salariatele gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz nu pot fi obligate, în nici un
caz, s desf şoare activit ţi pentru care evaluarea a evidenţiat riscul de expunere la agenţii şi
condiţiile de munc prezentate în anexa nr.2 la prezentele Cerinţe minime, care pot pune în
pericol securitatea sau s n tatea acestor salariate.
Sec iunea 3
Informarea şi formarea lucr torilor
9. Salariatele gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz , trebuie s fie informate de
c tre
angajatori
despre
toate m surile cu privire la protecţia securit ţii şi st rii de s n tate ce trebuie puse în aplicare
conform
prezentelor
Cerinţe
minime.
10. Angajatorii trebuie s asigure ca salariatele gravide, care au n scut de curînd sau care
al pteaz , s beneficieze, în plus, de o instruire adecvat şi de informaţii precise cu privire la
riscurile
profesionale
la
care
acestea
se
expun.
11. Consultarea şi participarea salariatelor gravide, care au n scut de curînd sau care al pteaz ,
sau a reprezentanţilor lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ţii şi s n t ţii în
munc , cu privire la aplicarea prezentei hot rîri, se vor desf şura în conformitate cu art. 15 din
Legea securit ţii şi s n t ţii în munc nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.
Anexa nr. 1
la Cerinţele minime de securitate şi
s n tate în munc pentru protecţia
salariatelor gravide, care au n scut
de curînd sau care al pteaz
LISTA AGEN ILOR, PROCESELOR ŞI CONDI IILOR DE MUNC
Agen i
1. Agenţi fizici, dac aceştia sînt consideraţi ca agenţi care determin leziuni ale f tului şi pot
provoca
desprinderea
placentei,
în
special:
1)
şocuri,
vibraţii
sau
mişc ri;
2) manipularea manual a unor greut ţi, implicînd riscuri, în special în zona dorsolombar ;
3)
zgomot;
4)
radiaţii
ionizante;
5)
radiaţii
neionizante;
6)
limite
extreme
de
temperatur ;
7) mişc ri şi poziţii de lucru, deplas ri – în interiorul sau în exteriorul unit ţii, serviciile de
noapte în condiţii nocive, oboseal mintal şi fizic şi alte eforturi fizice legate de activitatea
salariatelor
gravide,
care
au
n scut
de
curînd
sau
care
al pteaz .
2. Agenţi biologici definiţi de legislaţia în vigoare, în m sura în care se cunoaşte c aceşti
agenţi sau m surile terapeutice cerute de existenţa lor pun în pericol s n tatea femeilor gravide şi
a copilului ce urmeaz a se naşte şi în m sur în care nu apar înc în anexa nr.2:
1) un agent biologic care poate provoca o boal la om şi poate constitui un pericol pentru

lucr tori, a c rei propagare în colectivitate este improbabil , iar pentru acesta exist în general o
profilaxie
sau
un
tratament
eficace;
2) un agent biologic care poate provoca o boal grav la om şi poate constitui un pericol serios
pentru lucr tori, care poate prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exist în general o
profilaxie
sau
un
tratament
eficace;
3) un agent biologic care provoac boli grave la om şi constituie un pericol serios pentru
lucr tori, care poate prezenta un risc ridicat de propagare în colectivitate şi pentru acesta nu
exist
în
general
o
profilaxie
sau
un
tratament
eficace.
3.
Agenţi
chimici:
1) substanţe şi amestecuri care se reg sesc în una sau mai multe din urm toarele clase de
pericol şi categorii de pericol, cu una sau mai multe din urm toarele faze de pericol, în m sura în
care
nu
apar
în
anexa
nr.2
la
prezentele
Cerinţe
minime:
a) mutagenicitatea celulelor embrionare, categoria IA, 1B sau 2 (H340, H341);
b) cancerigenitate, categoria IA, 1B sau 2 (H350, H350i, H351);
c) toxicitate pentru reproducere, categoria 1 A, B sau 2 sau categoria suplimentar pentru
efecte asupra al pt rii sau prin intermediul al pt rii (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
H361,
H361d,
H361fd,
H362);
d) toxicitate asupra unui organ ţint specific dup o expunere unic , categoria 1 sau 2 (H370,
H371);
2) agenţii chimici ce reies din procesele industriale enumerate la procesele din prezenta anex ;
3)
mercurul
şi
derivaţii
s i;
4)
medicamentele
antimicotice;
5)
monoxidul
de
carbon;
6)
agenţi
chimici
periculoşi
cu
cale
de
absorbţie
cutanat .
Procese
Procesele
industriale:
1)
fabricarea
auraminei;
2) lucr ri care implic expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine,
gudron
de
c rbune
sau
smoal
de
huil ;
3) lucr ri care implic expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultaţi la pr jirea şi la
electrorafinarea
matelor
de
nichel;
4) procedeul de fabricare cu acid concentrat al alcoolului izopropilic;
5) lucr ri care implic
expunerea la pulberi de lemn de esenţ
tare.
Condiţii
de
munc
Activit ţi miniere subterane (sanitaro-igienice).
Anexa nr. 2
la Cerinţele minime de securitate şi
s n tate în munc pentru protecţia
salariatelor gravide, care au n scut
de curînd sau care al pteaz
LISTA AGEN ILOR ŞI A CONDI IILOR DE MUNC
1. Agen i

1)
Agenţi
fizici:
activitatea în atmosfer hiperbaric , de exemplu, incinte sub presiune şi scufund ri
subacvatice;
2)
Agenţi
biologici:
a)
toxoplasm ;
b) virusul rubeolei, cu excepţia cazurilor în care se dovedeşte c salariatele gravide sînt
protejate
în
mod
adecvat
împotriva
acestor
agenţi,
prin
imunizare;
3)
Agenţi
chimici:
plumbul şi derivaţii s i, în m sura în care pot fi absorbiţi de organismul uman.
2. Condi ii
de
munc
Activit ţi miniere subterane.

