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PARTEA I 
Legi, hot rîri ale Parlamentului Republicii Moldova, 

decrete ale Pre!edintelui Republicii Moldova 

D E C R E T 
privind promulgarea Legii pentru modificarea 
!i completarea Legii nr. 140-XV din 10 mai 2001 
privind Inspec"ia Muncii           

În temeiul art. 93 alin. (2) din Constitu ia Republicii 
Moldova,

Pre!edintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ":

Articol unic. -  Se promulg" Legea nr. 304-XVI din 
25 decembrie 2008  pentru modificarea !i completarea Legii 
nr. 140-XV din 10 mai 2001 privind Inspec ia Muncii.

PRE#EDINTELE INTERIMAR 
AL REPUBLICII MOLDOVA  Mihai GHIMPU

Nr. 280-V. Chi!in u, 23 aprilie 2010.

L E G E
pentru modificarea !i completarea Legii nr. l40-XV 
din 10 mai 2001 privind Inspec"ia Muncii

Parlamentul adopt" prezenta lege organic".
Articol unic. – Legea nr. l40-XV din 10 mai 2001 privind 

Inspec ia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2001, nr. 68–71, art. 505), cu modific"rile ulterioare, se 
modific" !i se completeaz" dup" cum urmeaz":

1. La articolul 1 alineatul (5), cuvintele „Gr"niceri !i” 
se substituie prin cuvîntul „Gr"niceri,”, iar dup" cuvîntul 
„Justi iei” se introduc cuvintele „!i Centrul pentru Comba-
terea Crimelor Economice !i Corup iei”.

2. La articolul 4 alineatul (1):
litera a) va avea urm"torul cuprins:
„a) controleaz" respectarea legisla iei muncii, securit" ii 

!i s"n"t" ii în munc";”
la litera e), cuvintele „!i protec iei muncii” se substituie 

prin cuvintele „ , securit" ii !i s"n"t" ii în munc"”.
3. Articolul 8:
alineatul (1):
la litera e), cuvintele „!i protec iei muncii” se substituie 

prin cuvintele „ , securit" ii !i s"n"t" ii în munc"”;
la litera f), cuvintele „de protec ie a muncii” se substituie 

prin cuvintele „de securitate !i s"n"tate în munc"”;
alineatul (2):
în partea introductiv", cuvintele „protec iei muncii” se 

substituie prin cuvintele „securit" ii !i s"n"t" ii în munc"”;
la litera b), cuvintele „de protec ie a muncii” se substituie 

prin cuvintele „din domeniul securit" ii !i s"n"t" ii în munc"”.
4. La articolul 9 alineatul (1) litera b), cuvintele „protec ia 

muncii” se substituie prin cuvintele „securitatea !i s"n"tatea 
în munc"”.

5. Dup" capitolul IV se introduce capitolul IV1 cu 
urm"torul cuprins:

„Capitolul IV1

MODUL, CONDI$IILE #I PROCEDURA 
DE EFECTUARE A CONTROLULUI DE STAT 
#I DE ELIBERARE A AVIZELOR PRIVIND 

INTRODUCEREA ÎN FABRICA$IE A PROTOTIPURILOR 
NOI DE ECHIPAMENTE TEHNICE #I ECHIPAMENTE 

INDIVIDUALE DE PROTEC$IE #I DE LUCRU
Articolul 111. Modul de efectuare a controlului de stat

  asupra respect"rii actelor legislative !i  
 a altor acte normative din domeniul  
 muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc"

(1) Controlul de stat asupra respect"rii actelor legislative 

!i a altor acte normative din domeniul muncii, securit" ii !i 
s"n"t" ii în munc" are drept scop:

a) verificarea modului în care angajatorul (persoana care 
ac ioneaz" în numele acestuia) respect" legisla ia muncii, 
securit" ii !i s"n"t" ii în munc";

b) acordarea ajutorului consultativ !i metodologic angaja-
torului (persoanei care ac ioneaz" în numele acestuia) în 
identificarea c"ilor de aplicare eficient" a legisla iei !i de 
prevenire a înc"lc"rilor, precum !i de lichidare a înc"lc"rilor 
în cazul constat"rii acestora;

c) sanc ionarea înc"lc"rilor constatate.
(2) Controlul de stat asupra respect"rii actelor legislative 

!i a altor acte normative din domeniul muncii, securit" ii !i 
s"n"t" ii în munc" se realizeaz" prin:

a) controlul de fond, care are drept obiectiv verificarea 
în ansamblu a respect"rii legisla iei muncii, securit" ii !i 
s"n"t" ii în munc";

b) controlul tematic, care are drept obiectiv verificarea 
respect"rii legisla iei muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc" 
în anumite perioade de timp sau în anumite domenii de 
activitate, precum !i verificarea respect"rii unor aspecte ale 
legisla iei muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc";

c)  controlul inopinat, care se efectueaz":
– la examinarea unor peti ii, sesiz"ri care invoc" înc"l-

carea legisla iei muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc";
– la solu ionarea operativ" a unor cazuri de nerespectare 

evident" a legisla iei muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc";
– la cercetarea accidentelor de munc".
(3) Controlul repetat poate fi efectuat la expirarea 

termenului stabilit în cadrul controlului anterior de inspec-
torul de munc" pentru lichidarea înc"lc"rilor, executarea 
prescrip iilor !i conformarea cu prevederile legale. Controlul 
repetat poate fi exercitat ori de cîte ori este necesar pentru 
a asigura respectarea prevederilor legisla iei muncii, securi-
t" ii !i s"n"t" ii în munc".

(4) Controlul de fond !i controlul tematic se desf"!oar" în 
conformitate cu Programul anual de activitate al Inspec iei Muncii, 
aprobat de inspectorul general de stat al muncii dup" coordo-
narea cu Ministerul Muncii, Protec iei Sociale !i Familiei.

(5) Inspectoratele teritoriale de munc" desf"!oar" 
controlul de fond !i controlul tematic conform planurilor 
trimestriale de activitate, elaborate în baza Programului 
anual de activitate al Inspec iei Muncii !i aprobate de 
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inspectorul-!ef al inspectoratului teritorial de munc".
(6) Controlul de fond !i controlul tematic pot fi realizate 

!i la solicitarea angajatorului (persoanei care ac ioneaz" în 
numele acestuia), a salariatului sau a sindicatelor.

Articolul 112. Condi iile de efectuare a controlului de
 stat asupra respect"rii actelor legislative
  !i a altor acte normative din domeniul  
 muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc"

(1) Controlul de stat asupra respect"rii actelor legis-
lative !i a altor acte normative din domeniul muncii, securi-
t" ii !i s"n"t" ii în munc" se efectueaz" în baza dispozi iei 
de control emis" de:

a) inspectorul general de stat al muncii;
b) adjunc ii inspectorului general de stat al muncii;
c) inspectorul-!ef al inspectoratului teritorial de 

munc";
d) adjunctul inspectorului-!ef al inspectoratului teritorial 

de munc".
(2) Controlul inopinat poate fi efectuat !i din ini iativa 

inspectorului de munc", f"r" dispozi ia de control, urmînd 
ca inspectorul s" informeze imediat despre aceasta una 
dintre persoanele men ionate la alin.(1).

(3) Dispozi iile de control se înregistreaz" în registrele 
de eviden " a dispozi iilor de control, care se  in de aparatul 
Inspec iei Muncii !i de inspectoratele teritoriale de munc". 
Dispozi ia de control se p"streaz" împreun" cu materialele 
întocmite în urma controlului efectuat. Dispozi ia de control 
se înregistreaz" !i la unitatea supus" controlului.

(4) Inspectorul de munc" informeaz" angajatorul 
(persoana care ac ioneaz" în numele acestuia) despre 
prezen a sa în unitate înainte de începerea controlului. 
Fac excep ie cazurile în care inspectorul este informat prin 
sesiz"rile scrise (inclusiv în variant" electronic") ale salari-
a ilor, partenerilor sociali sau ale institu iilor !i organiza iilor 
interesate, din care rezult" c" angajatorul:

a) încalc" legisla ia în domeniul muncii, securit" ii !i 
s"n"t" ii în munc";

b) nu lichideaz" înc"lc"rile legisla iei în domeniul 
muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc" depistate în 
controalele anterioare;

c) nu informeaz" despre accidentele de munc" produse 
în unitate.

(5) Inspectorul de munc" poate solicita angajatorului 
sau, în lipsa lui, persoanei care ac ioneaz" în numele 
acestuia s"-i acorde sprijin pentru:

a) asigurarea prezent"rii documentelor necesare 
controlului;

b) punerea la dispozi ie a unui înso itor pe durata 
desf"!ur"rii controlului la locurile de munc", în înc"perile 
de serviciu !i de produc ie;

c) punerea la dispozi ie a unei înc"peri de serviciu, a 
mijloacelor de comunica ie !i de transport în perimetrul 
unit" ii supuse controlului.

(6) Pe durata efectu"rii controlului, inspectorul de 
munc" se protejeaz" de pericolele specifice unit" ii supuse 
controlului. În caz de necesitate, inspectorul de munc" 
cere angajatorului (persoanei care ac ioneaz" în numele 
acestuia) s"-i acorde echipament individual de protec ie 
!i de lucru.

(7) Durata controlului nu trebuie s" dep"!easc" 3 zile 
lucr"toare. La necesitate, inspectorul general de stat al 

muncii sau adjunc ii s"i pot prelungi durata acestuia.
Articolul 113.  Procedura de efectuare a controlului  

 de stat asupra  respect"rii actelor  
 legislative !i a altor acte normative din
  domeniul muncii, securit" ii !i s"n"t" ii
  în munc"

(1) La efectuarea controlului de stat asupra respect"rii 
actelor legislative !i a altor acte normative din domeniul 
muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în munc", inspectorul de 
munc" verific" respectarea prevederilor legale referitoare 
la:

a) contractul individual de munc" !i contractul colectiv 
de munc";

b) timpul de munc" !i timpul de odihn";
c) retribuirea muncii;
d) normele de munc";
e) garan iile !i compensa iile ce decurg din rela iile 

de munc";
f) disciplina muncii;
g) securitatea !i s"n"tatea în munc";
h) particularit" ile de reglementare a muncii unor 

categorii de salaria i; 
i) r"spunderea material" potrivit legisla iei muncii;
j) completarea, p"strarea !i eviden a carnetului de 

munc".
(2) Controlul de stat asupra respect"rii actelor legis-

lative !i a altor acte normative din domeniul muncii, 
securit" ii !i s"n"t" ii în munc" se finalizeaz" cu întocmirea 
de c"tre inspectorul de munc" a unui proces-verbal de 
control de modelul aprobat de inspectorul general de 
stat al muncii. În procesul-verbal, inspectorul de munc" 
consemneaz" succint esen a înc"lc"rii constatate, indic" 
prevederile actelor legislative !i ale altor acte normative 
înc"lcate !i dispune conformarea imediat" sau, dup" caz, 
într-un termen rezonabil cu prevederile legale.

(3) Procesul-verbal de control se întocme!te în dou" 
exemplare. Fiecare exemplar are înscris num"rul de ordine 
din registrul de eviden " a proceselor-verbale de control. 
Registrele de eviden " a proceselor-verbale de control 
se  in de inspectoratul teritorial de munc" !i de aparatul 
Inspec iei Muncii. Fiecare exemplar al procesului-verbal 
de control este semnat de inspectorul de munc" care l-a 
întocmit, de angajator (persoana care ac ioneaz" în numele 
acestuia) !i de reprezentantul sindicatului sau al salaria ilor 
din unitate. Un exemplar al procesului-verbal de control 
se p"streaz" la inspectoratul teritorial de munc" sau la 
Inspec ia Muncii, iar cel"lalt – la unitate. Dac" angajatorul 
(persoana care ac ioneaz" în numele acestuia) refuz" 
s" semneze procesul-verbal de control, inspectorul de 
munc" consemneaz" refuzul în procesul-verbal, pe care 
îl expediaz" prin po!t", printr-o scrisoare recomandat", 
în adresa unit" ii.

(4) Pentru confirmarea înc"lc"rilor constatate, inspec-
torul de munc" poate anexa la procesul-verbal de control 
copii sau extrase de pe instruc iuni, înscrisuri, registre, 
explica ii, schi e, scheme, fotografii etc. autentificate 
de angajator (persoana care ac ioneaz" în numele 
acestuia).

(5) Dac" stabile!te un termen pentru conformarea cu 
prevederile legale, inspectorul de munc" cere angajato-
rului (persoanei care ac ioneaz" în numele acestuia) s" 
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informeze, la expirarea termenului indicat, inspectoratul 
teritorial de munc" sau Inspec ia Muncii despre înl"turarea 
înc"lc"rilor consemnate în procesul-verbal de control.

(6) Dac" în cadrul controlului nu se constat" înc"lc"ri, 
inspectorul de munc" consemneaz" în procesul-verbal 
de control respectarea actelor legislative !i a altor acte 
normative din domeniul muncii, securit" ii !i s"n"t" ii în 
munc".

(7) Dac" constat" c" exploatarea cl"dirilor, a edificiilor 
!i a echipamentelor tehnice, precum !i desf"!urarea lucr"-
rilor !i a proceselor tehnologice prezint" pericol iminent 
de accidentare, inspectorul de munc" dispune, printr-o 
prescrip ie de modelul aprobat de inspectorul general de 
stat al muncii, sistarea lor, evacuarea personalului de la 
locurile de munc" aflate în pericol !i înl"turarea perico-
lelor constatate. În prescrip ia de sistare se indic" succint 
esen a înc"lc"rii cu pericol iminent de accidentare, actele 
legislative !i alte acte normative a c"ror nerespectare 
a provocat apari ia pericolului. Prescrip ia de sistare 
se semneaz" de inspectorul de munc" !i de angajator 
(persoana care ac ioneaz" în numele acestuia).

(8) Dac" dispune sistarea exploat"rii cl"dirilor, a edifi-
ciilor !i a echipamentelor tehnice, precum !i a lucr"rilor !i 
proceselor tehnologice cu pericol iminent de accidentare, 
inspectorul de munc" consemneaz" acest fapt în procesul- 
verbal de control. Copia de pe prescrip ia de sistare se 
anexeaz" la procesul-verbal de control.

(9) Dac" înl"turarea pericolului necesit" timp, inspec-
torul de munc" sigileaz" aparatele de conectare la sursele 
de alimentare cu energie electric", panourile de comand", 
p"r ile mobile sau alte p"r i ale cl"dirilor, ale instala-
 iilor, ale echipamentelor tehnice cu pericol iminent de 
accidentare. Sigiliul se aplic" în a!a mod încît s" blocheze 
repunerea lor în func iune, l"sîndu-se loc de acces doar 
pentru interven ii de înl"turare a pericolului. Inspectorul de 
munc" indic" în prescrip ia de sistare aplicarea sigiliului, 
num"rul lui !i locul aplic"rii !i informeaz" despre aceasta 
conduc"torul locului de munc" !i angajatorul (persoana 
care ac ioneaz" în numele acestuia).

(10) În prescrip ia de sistare, inspectorul de munc" 
dispune s" fie informat în scris despre lichidarea înc"lc"-
rilor cu pericol de accidentare.

Articolul 114. Modul !i condi iile de eliberare a  
 avizelor privind introducerea în fabrica ie
  a prototipurilor noi de echipamente  
 tehnice !i echipamente individuale de  
 protec ie !i de lucru

(1) Pentru ob inerea avizelor privind introducerea în 

fabrica ie a prototipurilor noi de echipamente tehnice !i 
echipamente individuale de protec ie !i de lucru (denumite 
în continuare prototip de echipament),  produc"torul 
depune o cerere scris" la Inspec ia Muncii.

(2) Eliberarea avizului privind introducerea în fabrica ie 
a prototipului de echipament se efectueaz" dup" verifi-
carea corespunderii acestuia cu cerin ele de securitate !i 
s"n"tate în munc". Verificarea se efectueaz" de c"tre un 
inspector de munc" desemnat prin dispozi ia inspectorului 
general de stat al muncii, emis" în cel mult 3 zile din data 
înregistr"rii cererii.

(3) În timpul verific"rii corespunderii prototipului de 
echipament, inspectorul de munc" analizeaz":

a) documenta ia tehnic" de proiectare !i de executare 
a prototipului de echipament;

b) documenta ia de exploatare !i de între inere;
c) solu iile prev"zute de documentele tehnice !i cele 

aplicate la executarea prototipului de echipament pentru 
asigurarea securit" ii !i s"n"t" ii în munc", precum !i 
pentru prevenirea accidentelor de munc" !i a bolilor 
profesionale la exploatarea lui;

d) rezultatele încerc"rilor !i ale test"rilor prototipului 
de echipament respectiv.

(4) Durata verific"rii nu poate dep"!i 5 zile lucr"-
toare.

(5) Dac", în timpul verific"rii corespunderii prototipului 
de echipament, inspectorul de munc" depisteaz" anumite 
lacune de securitate !i s"n"tate în munc", acesta emite 
o prescrip ie în care indic" defectele depistate !i dispune 
produc"torului înl"turarea lor !i informarea Inspec iei 
Muncii despre acest fapt. În cel mult 3 zile lucr"toare din 
data parvenirii la Inspec ia Muncii a informa iei despre 
înl"turarea de c"tre produc"tor a defectelor depistate, 
inspectorul de munc" va efectua o verificare repetat", 
care nu va dura mai mult de o zi lucr"toare.

(6) Dac" prototipul echipamentului verificat corespunde 
cerin elor de securitate !i de igien" a muncii, inspectorul 
de munc" întocme!te în scris !i prezint" inspectorului 
general de stat al muncii un raport privind rezultatele 
verific"rii, în care consemneaz" capacitatea prototipului de 
echipament de a asigura securitatea !i s"n"tatea în munc" 
în timpul exploat"rii !i temeiul de eliberare a avizului privind 
introducerea în fabrica ie a prototipului de echipament.

(7) Inspectorul general de stat al muncii, în cel mult 3 
zile lucr"toare din data depunerii raportului privind rezul-
tatele verific"rii, va semna !i va elibera produc"torului 
avizul privind introducerea în fabrica ie a prototipului de 
echipament.”

PRE#EDINTELE PARLAMENTULUI Mihai GHIMPU

Nr. 304-XVI. Chi!in u, 25 decembrie 2008.

D E C R E T  
privind conferirea de distinc"ii de stat                    

191

În temeiul art. 88 lit. a) din Constitu ia Republicii Moldova 
!i al Legii cu privire la distinc iile de stat ale Republicii 
Moldova,  

Pre!edintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ": 

Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea biblioteco-
nomiei, contribu ie la diversificarea serviciilor informa ionale 
!i colaborare interbibliotecar" prodigioas", se confer": 


