NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la aprobarea
Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei
riscurilor pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă efectuat de Agenția Națională
pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației
1. Denumirea autorului proiectului
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
(ANRCETI)
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectelor și finalitățile urmărite
În scopul eficientizării controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător pentru
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu Legea privind controlul de stat
asupra activităţii de întreprinzător nr. 131/2012 şi Hotărârea Guvernului nr. 379/2018 cu privire
la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, ANRCETI a
elaborat proiectul Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în
baza analizei riscurilor pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă efectuat de autoritatea
de reglementare.
Metodologia se aplică pentru efectuarea controlului de stat al respectării legislaţiei cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă de către angajatori, indiferent de tipul de proprietate al
unităţilor supuse controlului şi de domeniul lor de activitate. Totodată, această Metodologie se
aplică de către ANRCETI în domeniul siguranţei ocupaţionale în domeniile de competenţă
conform art. 231 lit. i) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186/2008.
La baza controlului de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stau criteriile de risc
relevante domeniilor de control al ANRCETI în domeniul siguranţei ocupaţionale, cu acordarea
punctajului corespunzător şi raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu de risc, în funcţie
de relevanţa lui pentru nivelul general de risc al domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.
3. Principalele prevederi ale proiectelor și evidențierea elementelor noi
Conform proiectului, nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană determină nivelul
frecvenţei şi intensităţii acţiunilor de control aplicate furnizorului în cauză. ANRCETI aplică
analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situaţii:
1)
la planificarea anuală a controalelor;
2)
la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;
3)
la identificarea soluţiei optime cu privire la plângerile depuse la Agenție sau la
informaţiile privind încălcarea legislaţiei care au devenit cunoscute autorității de reglementare;
4)
la elaborarea listelor de verificare şi la stabilirea cerinţelor de reglementare care
trebuie incluse în lista de verificare;
5)
în cazul planificării strategice a activităţii de control a Agenției;
6)
în alte situaţii referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activităţii de
întreprinzător.
ANRCETI în domeniul siguranţei ocupaţionale, în actul administrativ al Agenției cu privire la
situaţiile prevăzute la sbp. 1) – 6) din pct. 6 din proiect, se indică criteriile de risc utilizate la
luarea deciziei şi modul în care acestea au fost luate în considerare.

Dacă acelaşi criteriu de risc este utilizat pentru efectuarea analizei riscurilor în mai multe
situaţii dintre cele indicate la sbp. 1) – 6) din proiect referitoare la acelaşi domeniu de activitate
supus controlului, vor fi utilizate aceleaşi punctaje, ponderi şi formule de raportare a riscurilor
la persoanele supuse controlului ca la planificarea anuală a controalelor.
4.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul actului normativ dat nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia
Uniunii Europene.
5. Fundamentarea economico-financiară
Nu sunt necesare costuri suplimentare legate de elaborarea de către ANRCETI a prezentului
proiect de Hotărâre a Consiliului de Administrație al ANRCETI.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI este elaborat în temeiul și în
conformitate cu cerințele legislației naționale, nu vine în contradicție cu legislația națională și
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional nr.239/2008,
proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI a fost plasat pe pagina web
oficială a ANRCETI www.anrceti.md, compartimentul Transparența decizională, secțiunea
Proiecte în derulare, pentru perioada zz.ll.2019 – zz.ll.2019.
8. Consultările expertizei de compatibilitate
Nu este necesitate.
9. Constatările expertizei anticorupție
În rezultatul efectuării expertizei anticorupție, în proiect nu au fost atestate incompatibilități cu
standardele naționale și internaționale anticorupție, din textul proiectului nu rezultă promovarea
unor interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public, nu au fost
indicate cerințe excesive care să depășească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau
obligațiilor subiecților vizați. De asemenea, în conținutul proiectului nu s-au identificat norme
care favorizează sau pot favoriza corupția.
10.
Constatările expertizei juridice
Constatările expertizei juridice parvenite de la Ministerul Justiției și poziția ANRCETI față de
constatările respective vor fi expuse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la
proiectul dat.
11.
Constatările altor expertize
În urma consultării proiectului, propunerile parvenite și poziția ANRCETI cu privire la aceste
propuneri vor fi expuse în Sinteza obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul dat.
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