
  Domnului Dumitru STĂVILĂ  

Directorul Inspectoratului de Stat al Muncii  

 

DEMERS  

În baza art.28 alin(1) lit.b) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari 

 

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea cu privire la avocaţii 

parlamentari, ombudsmanul s-a autosesizat pe faptul informaţiilor  publicate in 

mass media cu referire la accidentul pe șantier prin care un muncitor a căzut de la 

etajul cinci
1
. 

Astfel, la data de 09.04.2014 a apărut informaţia precum că un bărbat de 39 

de ani a căzut de la etajul cinci al unui bloc aflat în construcție. Incidentul s-a 

produs pe un șantier de pe strada Grenoble din capitală. Bărbatul a fost adus în 

stare gravă la spital, cu fracturi deschise la picioare. A fost supus unei intervenții 

chirurgicale. Potrivit primelor investigaţii, bărbatul este angajat în calitate de 

muncitor pe șantier. Acesta ar fi călcat pe o tablă care nu era fixată bine şi a căzut 

în gol.  

Totodată, conform aceleiaşi surse de informaţie, constatăm că acum o lună 

un alt bărbat de 53 de ani a murit după ce o scândură a căzut peste el. Incidentul s-a 

produs pe strada Albișoara din capitală. Bărbatul era angajat ca muncitor la 

construcția unui bloc cu 16 etaje. 

În opinia ombudsmanului, informaţiile relatate trezesc îngrijorări serioase 

pentru a constata încălcarea drepturilor fundamentale garantate de art.24 şi art. 

43 din Constituţia Republicii Moldova, manifestat prin nerespectarea de către 

angajator a legislaţiei muncii în special a normelor de securitate a muncii. 

În asemenea situaţie reiterăm importanţa respectări drepturilor lucrătorilor 

prevăzute la art. 20 şi asumarea obligaţiilor corelative a angajatorului prevăzute la 

capitolul III a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008. 
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În acest context, este de reţinut prevederile art. 18 din această lege, care 

necesită a fi  asigurat victimei accidentului de muncă dreptul de a obţine repararea 

prejudiciului material şi plata indemnizaţiei din contul unităţii care poartă vina 

pentru accidentul de muncă. 

Astfel, prin prisma jurisprudenţei CtEDO la art.2(dreptul la viaţă) sub aspect 

procedural, ombudsmanul susţine că autorităţile trebuie să desfăşoare o anchetă 

efectivă şi diligentă pentru a clarifica în ce circumstanţe a avut loc accidentele şi de 

a trage la răspundere persoanele cu funcţii de răspundere. 

Din aceste considerente ombudsmanul consideră că Inspectoratul de stat 

trebuie să-şi intensifice eforturile pentru efectuarea controalelor efective asupra 

respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, 

securităţii şi sănătăţii în muncă. Totodată, considerăm că în cadrul 

responsabilităţilor sale, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru 

protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor 

profesionale, asigurarea informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea 

organizării şi a mijloacelor necesare.  

În lumina celor expuse şi ţinînd cont de prevederile Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 186-XVI  din  10.07.2008 şi a Legii nr.140-XV din 10 mai 

2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii, în temeiul art. 21, 28 alin.(1) lit.b) din 

Legea cu privire la avocaţii parlamentari Vă încurajăm, stimate dle Director, să 

dispuneţi investigarea minuţioasă a gradului de respectarea de către angajatori a 

legislaţiei muncii în cazurile expuse mai sus, în special normele cu privire la 

securitatea muncii precum şi întreprinderea măsurilor ce necesită după caz pentru a 

fi trase la răspundere persoanele vinovate.   

Despre rezultatele controalelor efectuate şi încălcările depistate, Vă 

solicităm respectuos să informaţi ombudsmanul  în termeni proximi.  

Rămînem la dispoziţia Dvs. în speranţa unei colaborări eficiente în domeniul 

apărării drepturilor fundamentale ale omului. 

 

 

Cu respect,                                                                        

Aurelia GRIGORIU 

Avocat parlamentar 
 

 

 

 

Ex. Muntean Ig 

 

 

 



  Domnului Ion Diacov  

Procuratura mun.Chişinău  

 

DEMERS  

În baza art.28 alin(1) lit.b) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari 

 

În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Legea cu privire la avocaţii 

parlamentari, ombudsmanul s-a autosesizat pe faptul informaţiilor  publicate in 

mass media cu referire la accidentul pe șantier prin care un muncitor a căzut de la 

etajul cinci
2
. 

Astfel, la data de 09.04.2014 a apărut informaţia precum că un bărbat de 39 

de ani a căzut de la etajul cinci al unui bloc aflat în construcție. Incidentul s-a 

produs pe un șantier de pe strada Grenoble din capitală. Bărbatul a fost adus în 

stare gravă la spital, cu fracturi deschise la picioare. A fost supus unei intervenții 

chirurgicale. Potrivit primelor investigaţii, bărbatul este angajat în calitate de 

muncitor pe șantier. Acesta ar fi călcat pe o tablă care nu era fixată bine şi a căzut 

în gol.  

Totodată, conform aceleiaşi surse de informaţie, constatăm că acum o lună 

un alt bărbat de 53 de ani a murit după ce o scândură a căzut peste el. Incidentul s-a 

produs pe strada Albișoara din capitală. Bărbatul era angajat ca muncitor la 

construcția unui bloc cu 16 etaje. 

În opinia ombudsmanului, informaţiile relatate trezesc îngrijorări serioase 

pentru a constata încălcarea drepturilor fundamentale garantate de art.24 şi art. 

43 din Constituţia Republicii Moldova, manifestat prin nerespectarea de către 

angajator a legislaţiei muncii în special a normelor de securitate a muncii. 

În asemenea situaţie reiterăm importanţa respectări drepturilor lucrătorilor 

prevăzute la art. 20 şi asumarea obligaţiilor corelative a angajatorului prevăzute la 

capitolul III a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008. 
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În acest context, este de reţinut prevederile art. 18 din această lege, care 

necesită a fi  asigurat victimei accidentului de muncă dreptul de a obţine repararea 

prejudiciului material şi plata indemnizaţiei din contul unităţii care poartă vina 

pentru accidentul de muncă. 

Totodată, ombudsmanul considerăm că în cadrul responsabilităţilor sale, 

angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi 

sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea 

informării şi instruirii, precum şi pentru asigurarea organizării şi a mijloacelor 

necesare.  

Astfel, prin prisma jurisprudenţei CtEDO la art.2(dreptul la viaţă) sub aspect 

procedural, ombudsmanul susţine că autorităţile trebuie să desfăşoare o anchetă 

efectivă şi diligentă pentru a clarifica în ce circumstanţe a avut loc accidentele şi de 

a trage la răspundere persoanele cu funcţii de răspundere. 

În lumina celor expuse şi ţinînd cont de prevederile Legii securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr. 186-XVI  din  10.07.2008 şi art. 5 din Legea cu privire la 

procuratură, în temeiul art. 21, 28 alin.(1) lit.b) din Legea cu privire la avocaţii 

parlamentari Vă încurajăm, stimate dle Procuror, să dispuneţi investigarea 

minuţioasă a gradului de respectarea de către angajatori a legislaţiei muncii în 

cazurile expuse mai sus, în special normele cu privire la securitatea muncii precum 

şi întreprinderea măsurilor ce necesită după caz pentru a fi trase la răspundere 

persoanele vinovate.   

Despre rezultatele controalelor efectuate şi încălcările depistate, Vă 

solicităm respectuos să informaţi ombudsmanul  în termeni proximi.  

Rămînem la dispoziţia Dvs. în speranţa unei colaborări eficiente în domeniul 

apărării drepturilor fundamentale ale omului. 

 

 

Cu respect,                                                                        

Aurelia GRIGORIU 

Avocat parlamentar 
 

 

 

 

Ex. Muntean Ig 

 

 

 


