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GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Cu privire la aprobarea Cerințelor minime pentru îmbunătățirea 

 protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși 

 unui potențial risc în medii explozive  

------------------------------------------------------------ 

În temeiul art. 6 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186/2008 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 143-144, art. 587), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea 

protecției sănătății și securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii 

explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul art. 16  alin. (1) din Directiva 

89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 023/57 din 28 

ianuarie 2000, astfel cum a fost modificată ultima oară prin Directiva 2007/30 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2007, publicat la 27 iunie 2007. 

1. Se aprobă Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și

securității lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (se anexează). 

2. Controlul executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Muncii

și Protecției Sociale prin intermediul Inspectoratului de Stat al Muncii. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării în

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul muncii 

și protecției sociale Marcel Spatari 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 
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Aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

CERINȚELE MINIME 

pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității 

 lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

1. Cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității

lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive (în continuare – Cerințe 

minime) stabilesc condiții pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor 

expuși unui potențial risc în medii explozive în conformitate cu pct. 3. 

2. Prezentele Cerințe minime nu se aplică pentru:

1) zonele utilizate direct pentru și în timpul tratamentului medical al

pacienților; 

2) utilizarea dispozitivelor de ardere a combustibililor gazoși;

3) producerea, manevrarea, utilizarea, depozitarea și transportul

substanțelor explozive sau cu o structură chimică instabilă; 

4) industria extractivă, prevăzută în Hotărârea Guvernului 

nr.151/2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în 

muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în 

industria extractivă de foraj; 

5) utilizarea mijloacelor de transport terestre, navale și aeriene cărora li se

aplică dispozițiile relevante ale acordurilor internaționale la care Republica 

Moldova este parte. Mijloacele de transport utilizate în medii potențial explozive 

nu sunt excluse; 

6) recipiente și vase sub presiune care pot deveni sursa unei explozii.

3. În sensul prezentelor Cerințe minime, mediul exploziv este definit

conform pct. 4 subpct. 4) din Reglementarea tehnică cu privire la echipamentele 

și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016. 

Capitolul II 

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 

Secțiunea 1 

Prevenirea și protecția împotriva exploziilor. 

Evaluarea riscurilor de explozii  
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4. În vederea prevenirii, în conformitate cu art. 10 din Legea securității și

sănătății în muncă nr. 186/2008, și a asigurării protecției împotriva exploziilor, 

angajatorul ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare naturii operației, 

în ordinea priorităților și respectând următoarele principii de bază: 

1) prevenirea formării mediilor explozive;

2) evitarea surselor care pot genera deflagrația mediilor explozive;

3) limitarea efectelor dăunătoare ale unei explozii în vederea asigurării

sănătății și securității lucrătorilor. 

Acolo unde este cazul, aceste măsuri trebuie să fie combinate și 

suplimentate cu măsuri împotriva propagării exploziilor și actualizate frecvent  și 

de fiecare dată, ori de câte ori au loc schimbări semnificative. 

5. În scopul prevenirii situațiilor care pot genera riscuri de medii

explozive, angajatorul evaluează riscurile specifice, luând în considerare cel 

puțin: 

1) probabilitatea producerii și menținerii mediilor explozive;

2) probabilitatea existenței surselor de aprindere, inclusiv a descărcărilor

electrostatice, a activării acestora și a declanșării incendiului; 

3) instalațiile, substanțele folosite, procesele și posibilele lor interacțiuni;

4) dimensiunile efectelor anticipate.

Riscurile de explozii sunt evaluate în mod global. 

6. La evaluarea riscurilor de explozii trebuie luate în considerare locurile

care sunt sau pot fi legate prin deschideri de locurile în care pot apărea medii 

explozive. 

7. Pentru a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în conformitate cu

principiile de bază ale evaluării riscurilor prevăzute la pct. 4, angajatorul ia 

măsurile necesare astfel încât: 

1) acolo unde pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât

să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor și/sau altor persoane, 

mediul de lucru să fie de așa natură încât procesul muncii să se poată desfășura 

în condiții de siguranță; 

2) să se asigure supravegherea corespunzătoare în timpul prezenței

lucrătorilor la locurile de muncă unde pot apărea medii explozive în concentrații 

atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea lucrătorilor, conform 

evaluării riscurilor prin utilizarea unor mijloace tehnice adecvate. 

8. În cazul în care sunt prezenți la același loc de muncă lucrători din mai

multe unități, fiecare angajator este responsabil pentru toate aspectele care îi 

revin în sarcină. 

Fără a aduce atingere răspunderii individuale a fiecărui angajator conform 

Legii securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul responsabil pentru 
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locul de muncă conform legislației și practicii naționale trebuie să coordoneze 

aplicarea tuturor măsurilor privind sănătatea și securitatea lucrătorilor și să 

declare, în documentul privind protecția împotriva exploziilor menționat la 

pct. 12, scopul acestei coordonări, măsurile și procedurile adoptate pentru al 

pune în practică. 

Secțiunea a 2-a 

Locuri unde pot apărea medii explozive 

9. Angajatorul clasifică locurile unde pot apărea medii explozive pe zone,

în conformitate cu anexa nr. 1. 

10. Angajatorul asigură aplicarea cerințelor minime prevăzute în anexa

nr. 2 în locurile prevăzute la anexa nr. 1. 

11. Acolo unde este cazul, locurile unde pot apărea medii explozive în

concentrații atât de mari încât să pună în pericol sănătatea și securitatea 

lucrătorilor trebuie marcate cu indicatoare la punctele de intrare, în conformitate 

cu anexa nr. 3. 

Secțiunea a 3-a 

Documentul privind protecția împotriva exploziilor 

12. În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la pct. 5 și 6, angajatorul

asigură elaborarea și actualizarea documentului privind protecția împotriva 

exploziilor, ce demonstrează că: 

1) s-au stabilit și evaluat riscurile explozive;

2) s-au întreprins măsuri adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor

prezentelor Cerințe minime; 

3) locurile periculoase s-au clasificat pe zone, conform anexei nr. 1;

4) se aplică cerințele minime stabilite în anexa nr. 2;

5) locul de muncă și echipamentul de muncă, inclusiv dispozitivele de

avertizare, sunt proiectate, realizate, adaptate și întreținute conform normelor de 

protecție a muncii; 

6) s-au întreprins măsuri pentru utilizarea în condiții de securitate a

echipamentului de muncă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 603/2011privind Cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea 

de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. 

13. Documentul privind protecția împotriva exploziilor este elaborat

anterior începerii activității și trebuie actualizat în cazul în care locul de muncă, 

echipamentul de lucru sau organizarea activității suferă schimbări semnificative, 

extinderi sau transformări. 
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Angajatorul poate combina evaluări ale riscurilor de explozii existente, 

documente sau alte rapoarte echivalente elaborate în conformitate cu alte acte 

normative. 

Secțiunea a 4-a 

Cerințe speciale pentru echipamentul de lucru 

 și locurile de muncă 

14. Echipamentul de lucru necesar în locurile unde pot apărea medii

explozive, care este deja în folosință sau este pus la dispoziție în unități pentru 

prima dată înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime, trebuie să 

îndeplinească de la acea dată cerințele minime prevăzute în anexa nr. 2 partea I, 

dacă niciun alt act normativ nu poate fi aplicat sau poate fi aplicat doar parțial. 

15. Echipamentul de lucru necesar în locurile de muncă unde pot apărea

medii explozive, care este în folosință sau este pus la dispoziție în unitate pentru 

prima dată după intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime, trebuie să 

îndeplinească cerințele minime prevăzute în anexa nr. 2 partea I și II. 

16. Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive și care sunt

folosite pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime, 

trebuie să îndeplinească prezentele Cerințe minime. 

17. Locurile de muncă unde pot apărea medii explozive și care sunt deja în

folosință înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime, trebuie să 

îndeplinească prezentele Cerințe minime în cel mult 3 ani de la data intrării în 

vigoare.  

18. Dacă după intrarea în vigoare a prezentelor Cerințe minime se

întreprind modificări, extinderi sau lucrări de restructurare în locurile de muncă 

unde pot apărea medii explozive, angajatorul ia măsurile necesare astfel încât 

acestea să îndeplinească prezentele Cerințe minime. 
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Anexa nr. 1 

la Cerințele minime 

pentru îmbunătățirea protecției sănătății 

și securității lucrătorilor expuși 

unui potențial risc în medii explozive 

CLASIFICAREA LOCURILOR UNDE 

 POT APĂREA MEDII EXPLOZIVE 

Prezentul sistem de clasificare trebuie pus în aplicare la locurile unde se 

întreprind măsuri de precauție în conformitate cu pct. 1-6 și 9-13 din prezentele 

Cerințe minime. 

1. Locuri unde pot apărea medii explozive

Un loc în care pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari încât 

să necesite măsuri speciale de precauție pentru a proteja securitatea și sănătatea 

lucrătorilor implicați este considerat periculos în sensul prezentelor Cerințe 

minime. 

Un loc în care nu pot apărea medii explozive în concentrații atât de mari 

încât să necesite măsuri speciale de precauție pentru a proteja securitatea și 

sănătatea lucrătorilor implicați este considerat lipsit de pericol în sensul 

prezentelor Cerințe minime. 

Substanțele inflamabile sau combustibile sunt considerate materialele care 

pot forma medii explozive, exceptând cazul în care o analiză a proprietăților lor 

relevă că în contact cu aerul nu pot propaga independent explozia. 

2. Clasificarea locurilor periculoase

Locurile periculoase sunt clasificate pe zone în funcție de frecvența și 

durata permanenței unui mediu exploziv. 

Gradul măsurilor luate în conformitate cu anexa nr. 2 partea I este stabilit 

de următoarea clasificare: 

Zona 0 

Un loc în care este prezent permanent, pe perioade lungi sau frecvent un 

mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub formă de gaz, 

vapori sau ceață cu aerul. 

Zona 1 

Un loc în care este probabil să apară ocazional în stare de funcționare 

normală un mediu exploziv format la contactul substanțelor inflamabile sub 

formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul. 

Zona 2 

Un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv format la 

contactul substanțelor sub formă de gaz, vapori sau ceață cu aerul, dar dacă 

apare, persistă doar o scurtă perioadă. 

Zona 20 
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Un loc în care este prezent permanent, pe perioade lungi sau frecvent un 

mediu exploziv sub formă de nor sau pulbere combustibilă în aer. 

Zona 21 

Un loc în care este posibil să apară ocazional în stare de funcționare 

normală un mediu exploziv sub formă de nor de pulbere combustibilă în aer. 

Zona 22 

Un loc în care nu este probabil să apară un mediu exploziv sub formă de 

nor de pulbere combustibilă în aer în stare de funcționare normală, dar dacă 

apare, persistă o scurtă perioadă. 

Note: 

1. Straturile, depunerile și grămezile de pulbere combustibilă trebuie

considerate ca orice altă sursă ce poate genera un mediu exploziv. 

2. ,,Funcționare normală” reprezintă situația în care instalațiile sunt

folosite în parametrii lor de proiectare. 
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Anexa nr. 2 

la Cerințele minime 

pentru îmbunătățirea protecției sănătății 

și securității lucrătorilor expuși 

unui potențial risc în medii explozive 

I. CERINȚE MINIME PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA  

PROTECȚIEI SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR 

 EXPUȘI UNUI RISC POTENȚIAL ÎN MEDII EXPLOZIVE 

Notă introductivă: 

Obligațiile prevăzute în prezenta anexă se aplică: 

1) locurilor clasificate ca periculoase conform anexei nr. 1 ori de câte ori

se impune de caracteristicile locurilor de muncă și ale punctelor de lucru, de 

echipamentele sau de substanțele folosite sau de pericolul cauzat de activitatea în 

medii explozive; 

2) echipamentului utilizat în locuri lipsite de pericol care ajută la folosirea

în siguranță a echipamentului aflat în locuri periculoase. 

1. Măsuri organizatorice

1.1. Instruirea lucrătorilor 

Angajatorul trebuie să le asigure celor care lucrează în locuri unde pot 

apărea medii explozive o instruire corespunzătoare cu privire la protecția 

împotriva exploziilor. Conținutul acestor instruiri pot fi parte integrantă a 

instruirii la locul de muncă și a instruirii periodice cu consemnarea în fișa 

personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă.  

1.2. Indicații scrise și permise de lucru 

Acolo unde este cerut de documentul privind protecția împotriva 

exploziilor: 

1) munca în locuri periculoase trebuie efectuată respectând instrucțiunile

aprobate de angajator; și 

2) trebuie aplicat un sistem de permise de lucru pentru a îndeplini și

activitățile periculoase și pe cele care pot interacționa cu alt gen de activitate, 

producând pericole. 

Permisele de lucru trebuie emise anterior începerii lucrului de către o 

persoană cu responsabilitate în acest domeniu. 

2. Măsuri de protecție împotriva exploziilor

2.1. Orice scurgere sau pierdere, voită sau nu, de gaze inflamabile, vapori, 

ceață sau pulbere combustibilă care poate produce pericole de explozie trebuie 

deviată sau îndepărtată corespunzător spre un loc sigur sau, dacă nu este posibil, 

trebuie oprită în condiții de securitate sau trebuie remediată prin altă metodă 

adecvată. 
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2.2. Dacă un mediu exploziv conține mai multe tipuri de gaz, vapori, 

ceață, pulberi inflamabile sau combustibile, măsurile de protecție trebuie să fie 

adecvate celui mai mare pericol posibil. 

2.3. Prevenirea pericolelor de aprindere conform pct. 4 din prezentele 

Cerințe minime trebuie, de asemenea, să ia în considerare descărcările 

electrostatice, acolo unde lucrătorii sau mediul de lucru acționează ca purtători 

sau producători de sarcină electrică. Lucrătorilor trebuie să li se asigure 

echipamente individuale de protecție (îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși etc.), 

instrumente și scule din materiale ce nu produc descărcări electrostatice sau 

scânteieri care pot genera deflagrația mediilor explozive. 

2.4. Instalația, echipamentul, sistemele de protecție și toate dispozitivele 

de conectare asociate trebuie puse în funcțiune doar dacă documentul privind 

protecția împotriva exploziilor permite utilizarea lor în siguranță în mediu 

exploziv. Aceasta se aplică și echipamentului de lucru și dispozitivelor de 

conectare asociate, care nu sunt considerate echipament sau sisteme de protecție 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016 pentru aprobarea 

Reglementării tehnice cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie 

destinate utilizării în medii potenţial explozive, dacă încorporarea lor într-o 

instalație poate produce pericol de aprindere. Trebuie luate măsurile necesare 

pentru prevenirea confuziei între dispozitivele de conectare. 

2.5. Trebuie luate toate măsurile necesare ca locul de muncă, echipamentul 

de lucru și toate dispozitivele de conectare asociate puse la dispoziția lucrătorilor 

să fie proiectate, construite, asamblate, instalate, întreținute și utilizate astfel 

încât să reducă la minimum pericolul de explozii și dacă se produce o explozie să 

controleze sau să reducă la minimum extinderea ei în acel loc de muncă și/sau la 

echipamentul de lucru. Pentru astfel de locuri de muncă trebuie luate măsuri 

corespunzătoare pentru a reduce la minimum efectele fizice ale exploziei asupra 

lucrătorilor. 

2.6. Acolo unde este cazul, lucrătorii trebuie avertizați prin semnale optice 

sau acustice și retrași înainte să se atingă condițiile de explozie. 

2.7. Acolo unde este prevăzut un document privind protecția împotriva 

exploziilor, trebuie asigurate și întreținute ieșiri de siguranță pentru a face 

posibilă, în caz de pericol, părăsirea de către lucrători, rapid și în condiții de 

securitate, a locurilor aflate în pericol. 

2.8. Înainte ca un loc de muncă unde pot apărea medii explozive să fie 

folosit pentru prima oară, trebuie verificată siguranța sa globală față de explozii. 

Trebuie întreținute toate condițiile necesare pentru asigurarea protecției 

împotriva exploziilor. 

Aceste verificări trebuie să fie efectuate de persoane competente în 

domeniul protecției împotriva exploziilor, care au experiență sau pregătire 

profesională corespunzătoare. 

2.9. Dacă evaluarea riscurilor arată că este necesar: 
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1) acolo unde o pană de curent poate produce extinderea unor pericole

suplimentare, trebuie să fie posibilă menținerea echipamentului și a sistemelor de 

protecție în stare sigură de funcționare, independent de restul instalației; 

2) pentru a opri echipamentul și sistemele de protecție implicate în procese

automate care deviază de la condițiile de lucru dorite, trebuie să fie posibilă 

oprirea manuală a instalației, cu condiția ca aceasta să nu compromită siguranța. 

Doar lucrătorii competenți pot face această acțiune; 

3) la oprirea în caz de urgență, energia acumulată trebuie disipată cât mai

repede și mai sigur posibil sau izolată astfel încât să nu mai constituie un pericol. 

II. CRITERII PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI

 ȘI A SISTEMELOR DE PROTECȚIE 

Dacă documentul privind protecția împotriva exploziilor bazat pe o 

evaluare a riscurilor nu prevede altfel, echipamentul și sistemele de protecție 

pentru toate locurile în care pot apărea medii explozive trebuie alese în funcție de 

categoriile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 1407/2016 pentru aprobarea 

Reglementării tehnice cu privire la echipamentele şi sistemele de protecţie 

destinate utilizării în medii potenţial explozive. 

În special, următoarele categorii de echipament trebuie folosite în zonele 

indicate, cu condiția ca ele să fie adecvate naturii gazelor, vaporilor sau ceții 

și/sau pulberilor după cum urmează: 

în zona 0 sau zona 20, echipament de categoria 1; 

în zona 1 sau zona 21, echipament de categoria 1 sau 2; 

în zona 2 sau zona 22, echipament de categoria 1, 2 sau 3. 
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Anexa nr. 3 

la Cerințele minime 

pentru îmbunătățirea protecției sănătății 

și securității lucrătorilor expuși 

unui potențial risc în medii explozive 

Indicatoare de avertizare pentru locuri unde pot apărea medii 

explozive, conform pct. 11 din prezentele Cerințe minime  

Loc unde pot apărea medii explozive 

Trăsături caracteristice: 

forma triunghiulară; 

litere negre pe fond galben cu margine neagră (partea galbenă acoperă cel 

puțin 50% din suprafața indicatorului). 



Nota Informati
la trrroiectul hotiririi de Guvern cu privire la atr

imbundtl{irea protec{iei sinitifii Ei securitifii
risc in medii expl

,barea Cerrinfelor minime pentru
crltorilor,expuli unui poten{ial
ve

1. Denumirea autorului qi, dupi caz a particip n{ilor la elaborarea proiectului
Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale
Direclia politici in domeniul raporfurilor de n unca

,, Condi{iile ce au impus elaborarea proiectult
urmirite

i de act normativ qi finalitifite

Proiectul hotdrArii de Guvern este elaborat in
saniitdfii in muncd rc. 18612008 (Monitorul Oficial
144, art.5B7).

Totodatd, inilierea proiectului de hotbrdre
irrdeplinirii obligafiilor asumate in urma incheier
N4oldova-Uniunea Europeand,, prevdzttte la Anexa I
nruncS, politica sociald qi egalitatea de Eanse" dir
Directiva I999l92lCE a Parlamentului European qi

privind cerinlele minime pentru imbundtdlirea prote
expuqi unui potenlial risc in medii explozive [a cinc
art.1"6 alin.(l) din Directiva 89l39IlCEEl, publ
F)urrrpene seria L 023157 din 28 ianuarie 2000, ast

prin Directiva 2007/30 a Parlamentului European
publticat la27 iunie 2007.

De asemenea, urmare a semndrii AA
responsabilitatea de a transpune in termen unele d.

citeva din domeniul securitilii Ei sAnAtAUi la locul c

con<li1iilor de securitate qi a condiliilor de s6n[tat
directive, se enumerd qi Directiva lggg/g2lcE a pa

din 16 decembrie 1999 privind cerinlele minime pe
qi securitdlii lucritorilor expuqi unui potenlial risc in

Suplimentar, relatdm cd proiectul in eauz
aplir:abilitdfii complexe a Legii securitilii qi sdndr

proiect de ordin tehnic, nu prezintd propuneri de m
irnpl i c 5 angE amente fi nanciare sup I imentare.

Este de menlionat cd, asupra proiectului de I

c,rnditiilor de securitate qi sdndtate a lucrdtorilor la I
e;rploziv prin transpunerea Directivei l999l92lCE a

temeiul art. 6 din Legea securitdlii gi

.1 Republicii Moldova,2008, nr. l4l3-

a fost determinatd ca ufinare a

i Acordului de Asociere Republi.ca
.I a Capitolului 4 ,,Ocuparea fo4ei de

Titlul IV qi anume de a transpune
a Consiliului din 16 decembrie 1999
:!iei sdndtdlii qi securitdlii lucrdtorillor
sprezecea directivd specialS in sensul

:atd in jumalul oficial al Uniunii
el cum a fost modificatd ultima oard

Ei a Consiliului din 20 iunie 20(t7,

RM-IIE, cea dintdi qi-a asumat

:ective din cliferite domenii, inclusiv
: munc6, ce au ca scop imbundtdlirea
: in prestarea muncii. Printre aceste

lamentului liuropean qi a Consiliutui
rtru imbundtdtfu ea protecliei sdnitl4ii
medii explo:zive.

, este elaborat in scopul reahzdrii
ilii in muncd nr. 18612008, este un
rdificare a le,gislaliei in vigoare Ei.nu

otdrdre ce are ca scop imbun6tdlirea
rcul de muncd in mediile cu poten{ial

fost elaboratd Analiza de Impact, iLar



lin <;adrul qedinlei Grupului de lucru al comisiei de
lintreprinzdtor din 06.04.2021, aceasta a fost exami
nr .'.\ 8 -7 8 -23 -3 2 48 din 28 .0 4 .202 t) . Obi e cli i I e exp
l.uale in considerare la definitivarea Documentului

t pentru reglementarca activitalii de

;i suslinut[ condilionat (scrisoarea

in procesul-verbal al $edintei au fost
AnaIizd, a Impactului.

Descrierea gradului de compatibilitate pen
armonizarea legislafiei na{ionale cu legisla

proiectele care au ca scop
Uniunii Europene

Proiectul hotardrii de Guvern cu privire
imtrundtalirea protecfiei sdndtAlii Ei securitdlii I
rnerlii explozive transpune Directiva I9g9

;ri a Consiliului din20 iunie 2007, publicat la27 iu
Modalitatea de transpunere a norrnelor din

concordanld a proiectului.

Corrsiliului din 16 decembrie I99g privind ce
protecliei sdndtdlii qi securitilii lucrdtorilor expuEi

Ia cincisprezecea directivb speciald in sensul art.1
pub'licat[ in jurnalul oficial al Uniunii Europene
astf'el cum a fost modificatdultima oard prin Direct

aprobarea Cerinlelor minime pentru
ilor expugi unui potenfial risc in

nui potenlial risc in medii explozive
alin.( 1 ) din Directiva 89 1391/CEEI,

ria L 023157 din 28 ianuarie 2000.
va 2007 /30 a Parlamentului European

irectivd este prevdzutdin tabelul de

E a Parlamentului European qi a

n{ele minime pentru imbunitdlirea

Principalele prevederi ale proiectului gi evi fierea elementelor noi
Obiectivul proiectului hotdr6rii de Guv

rnin.ime pentru imbundtdlirea protecliei sdndtdlii
potenlial risc in medii explozive, este de a evidenli
sau a unui set de documente cu privire la
impotriva exploziilor ce include:
- idr:ntificarea pericolelor
- evaluarea riscurilor
- definirea mdsurilor specifice care urme az6 sd fie
securitatea lucrdtorilor expuqi riscului in atmosfere

Astfel se urmdreEte de a minimiza/micEora
cle muncd, imbundtdlind totodatd Ei condifiile de
e,valuarea riscurilor intr-un mediu cu potenlial risc

Printre condiliile necesare de a fi luate in
i.nlSturarea riscurilor, sunt propuse cdteva tehnici,
- prevenirea de formare a mediilor explozive

inflamabile, limitarea concentrafiei, punerea
mediilor explozive in jurul instalaliilor);

- evitarea susrselor care pot genera deflagralia
locurilor cu potenfial risc de explozie conform

cu privire la aprobarea Cerin{elor
securitdlii lucrdtorilor expuEi unui

necesitatea definerii unui Document
cerinlelor ce lin de proteclia

pentru a proteja sdndtatea qi

nlial explozive.
le producerii unei explozii la locul

unci prin identificarea pericolelor gi

ploziv.

periculoase (inlocuirea substanlelor
n stare inertS, prevenirea formdrii

lcul la elaborarea documentului pi

iilor explozive (divizarea pe zone a
revederilor Anexei nr.1 a proiectului



hotdrArii de Guvern de transpunere a Directivei
surse de aprindere conform Standardului EN
,electrice, fulgere q.a.);

- intenuarea efectelor de explozii pentru protej
timod de construclie rezistent la explozie,
suprimarea exploziei, prevenirea propagdrii fl

De asemenea, prin implementarea proiectul
angajatorului prin asigurarea cu locuri de muncd
interna{ionale, dar qi a salariatului prin neexpu
cle explozie fbrd informare $i evaluare a zonelor res

1999 / 92/ CE, identifi carea tipurilor de

ll27-l - suprafald, caIdd, instalatii

sdndtdlii gi securitSlii lucrdtorilor
descdrcarea presiunii de explozie,
ilor gi a exploziei).
i propus, se urmdre;te disciplinarea
corespund standardelor qi cerinfelor
personal[ in locuri cu potenlial risc

Fundamentarea economico-financiari
Elaborarea qi implementarea prevederilor

la aprobarea Cerinlelor minime pentru imbun6t6
lucrdtorilor expuEi unui potenfial risc in medii ex
financiare din partea bugetului de stat.

ectului hotardrii de Guvern cu privire
rea protecliei sdndt[fii Ei securitilii
lozive, nu necesitd careva cheltuieli

Modul de incorporare a actului in cadrul n ativ in vigoare
Prin aprobarea proiectului de transpunere a

prrol.ecfiei sandtdlii gi securitdlii lucrdtorilor expuqi
careva acte normative nu vor fi modificate.

rinlelor minime pentru imbundtd{irea

ui potenlial risc in medii explozive,

Avizarea Ei consultarea publicl a proiectulu
In cadrul gedinlei secretarilor generali din

a fost aprobat pentru etapa de pregdtire cu privi
expertizare Ei consultare public6.

Astfel, prin scrisoarea Cancelariei de Stat
prroiectul de hotirdre cu privire la aprobarea
prrotecliei sdnatdjii qi securitdJii lucrdtorilor expuEi
(nundr unic 185A4SMPS120ZI) a fost expedi
exp'ertizd" anticorupfie, drept urmare :

Au avizat pozitiv firl obiecfii qi propuneri
Ministerul Fina{elor
Mini sterul Agriculturii, Dezvoltdrii Regional
Ministerul Educaliei, Culturii qi Cercetdrii
Ministerul Apdrdrii
Inspectoratul de Stat al Muncii
Agenlia pentru Supraveghere Tehnici

Au avizat pozitiv proiectul cu anumite

nr. 18-23-185-4397 din 16.06.2021
nlelor minime pentru imbundti{irea

ui poten{ial risc in medii explozive
spre avizare, expertizd, juridicd qi

de 04.06.2021 proiectul de hotdrdre
la inilierea procedurii de avizare

Mediului

mandiri:



Centrul de Armonizarc a Legislaliei
Ministerul Economiei qi Infrastructurii
Mini sterul Afacerilor Interne
Confederalia Nalionald a Sindicatelor din M

Au avizat negativ proiectul:

In conformitate cu prevederile pct.201 din
I{otirArea Guvemului nr.61 0l20l8, proiectul de
a. fost transmis spre avizare repetatd, scrisoarea nr,

Au avizat pozitiv firi obiec{ii gi propuneri
Ministerul Economiei
Mini sterul Afacerilor Interne

Au avizat pozitiv proiectul cu anumite
Ministerul Infrastructurii qi Dezvoltirii Reei
Confederalia Naliona16 a Sindicatelor din
Confederalia Nalionald a Patronatului din
Ministerul Justiliei

Au avizat negativ proiectul:

In scopul depdEirii divergenlelor existente
privire la aprobarea Cerinlelor minime pentru
securitSlii lucrdtorilor expqi unui potenlial risc in
prevederil e pct.204 din Regulamentul Guvernului,
av rz,ar e repetatd, scrisoarea nr .04 I 59 I 4 din 0 6. | 2.

Au avizat pozitiv firi obiecfii Ei propuneri
Centrul de Armonizare a Legislaliei
Ministerul Infrastructurii si Dezvoltdrii Reei
Ministerul Afacerilor Externe gi Integrdrii
Ministerul Finanlelor
Ministerul Economiei
Ministerul Agriculturii Ei Industriei Alime
Ministerul Mediului
Ministerul Educaliei Ei Cercetdrii
Ministerul Culturii

gulamentul Guvernului aprobat prin
(numdr unic I 85/IV{SMP Sl202I\

14969 din 20.09 ,202I, drept uffnare:

andlri:

marginea proiectului de hotdrdre cu
mbundtSlirea protecliei s[ndtilii qi

ii explozive qi in conformitate cu
iectul definitivat a fost expediat la

1, potrivit cdreia:



Ministerul SdnatSlii

Mini sterul Afacerilor Interne

Ministerul Apirdrii
Inspectoratul de Stat al Muncii
Agenfia pentru Supraveghere Tehnicd
Confederalia Nalionald a Patronatului din

Au avizat pozitiv proiectul cu anumite
Ministerul Justitiei
Confederalia Nalionali a Sindicatelor din M

Au avizat negativ proiectul:

De asemenea, intru respectarea prevederilor
in procesul decizional, pentru a stimula partici
interesate la procesul decizional Ei de a asigu
publice, anunlul privind inilierea elabordrii proi
aprobarea Cerinlelor minime pentru imbundtdli
lucrbtorilor expugi unui potenlial risc in medii ex

lvww-pa$igip€ay.md (hfipslps&isip,gpJ*

in:Itsrp s.-e labp:aru:prqr e elulu i - h p larili i
f t-Il flL I l1I0 - O entrU- I trea tiei-sanatatii-si
patrinlral-{rg:U:-mAd ).

Aqadar, respectAnd prevederile legii menli
fbst publicat pe pagina web WJfl(,pAttlq1p.qov.
lrtt : I I pafticip. gov.md/roldocument/stases/nroiect

cl area-cerintelor-minr ntru-imbunatatirea-
lu tori lor-expusi-unui-potential-risc-in-medii-ex

Potrivit prevederilor pct.204 din Hotd
erprrrbarea Regulamentului Guvernului, In cazul
ctcceptate parlial, pentru a ajunge la un consens in

;'ed,inld comund interministeriald (interinstitulio
clivr:rgenlele existente, proiectul definitivat a fost
lbsl; publicat pe pagma

(hftpg.1/pA:ltcip. gov. md/ro/documgn/- * 18709

a a'vut loc Eedinla interinstifionald in format onli
rep:rezentanlilor Confederaliei Nalionale a Sindi

lica Moldova

andiri:

ii nr.239 12008 privind transparenla

activd a cet[fenilor, dar qi a altor p64i
transparenla activitSlii autoritdlilor
lui hotdrdrii de Guvern cu privire la

protecliei sdnitSlii Ei securitdlii
lozive a fost publicat pe pagina web

u-pri vire-la-anrobarea-cerintelor-

itatii-lucratorilor

anterior, proiectul de hotdrdre a
pentru avizare publicd repetati

vern-cu-Drivire-la-

ectiei-sanatatii-si-securitatii-
ozivel8485.

Guvernului nr.6|0l20l8 pentru

istenlei obiecliilor neacceptate sau

ivinla acestora, autorul convoacd o
d) in acest sens, pentru a depdqi

tat Ia avizare repetatd, inclusiv a

web Www.partigip.gsy.md
, iar Ia data de 24.12.2021, ora 08:00
pe platforma Teams cu participarea

lor, Inspectoratului de Stat al Muncii



;ri a Ministerului Muncii ;i Protecliei Sociale.

8. Constatirile expertizei anticorupfie
Prin scrisoarea rr. 0612-7992 din 29.IL202',

e)xpus asupra proiectului de hotdrdre (numdr r
urrnLdtoarele:

Proiectul hotdrdrii Guvemului privind al
imbunitdlirea protecfiei sdndtdlii gi securitdlii lucr
rnedii explozive a fost elaborat de cdtre Ministerul
realizdrii aplicabilitdfii complexe a Legii securitdlii

In cadrul procesului de elaborare au fost restr
tran.sparenfa in procesul decizional Ei proiectu
legislativS.

Proiectul corespunde interesului public
r.ninimizarea cauzelor producerii unei explozii
condiliilor de muncd prin identificarea pericolelor q

proten,tial risc exploziv.
In normele proiectului supus expertizei anti

factori sau riscuri de corupfie.

i1, Centrul Nalional Anticorupfie s-a
nic 1854{SMPS/2021) menliondnd

robarea Cerinlelor minime pentru
dtorilor expuqi unui potenlial risc in
vluncii si Protectiei Sociale, in scopul
;i sdnitSlii in muncd nr.186/2008.
ectate prevederile legale cu privire la
: corespunde normelor de tehnicd

general, deoarece va contribui Ia
la locul de munc6, imbundtdfirea
evaluarea riscurilor intr-un mediu cu

;orup{ie n-au fost identifica{i careva

!9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Urmare a expertizei rcalizate de citre C

(scrisoarea nr. 31102-126-4642 din 25.06.2021)
(iuvernului privind aprobarea Cerinlelor minime pr

gi securitS.lii lucrdtorilor expuEi unui potenlial risc i
prropusd, asigurdnd transpunerea completi qi coresp

:ntrul de A.rmonizare a Legislaliei
s-a constatat cd proiectul Hotardrii
ntru imbu ndtdlir ea proteclie i sdnbtdlii
r medii explozive Ei-a atins finalitatea
rnzdtoarc a Directivei I999/92/CE.

10. Constatirile expertizei j uridice
Potrivit ultimei exepertize efectuate asupra pl

I\4inListerul de Justifie (scrisoarea nr, 04110116 din 1

p,rezentate, insd au fost inaintate unele recomanddri
irncluse in Tabelul de sintezd anexat la proiect.

riectului de hotdrdre de c6tre

.12.2021) careva obieclii nu au fost
le care s-a linut cont. Acestea sunt

11. Constatirile altor expertize
Nu au fost efectuate alte expertize.

Secretar de Stat tstr"K Felicia BECHTOLDT


