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Doamnei Ala NEMERENCO,
Ministru al Sănătății
Domnului Nicolae JELAMSCHI,
Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Domnului Adrian JUCICAN
Director General adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

Ref: controlul medical la angajare

Stimați Domni / Doamne,
Membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA Moldova) Vă salută și Vă exprimă înaltele
sale considerațiuni.
Prin prezenta adresare, dorim să atragem atenția Dumneavoastră la subiectul
controlului medical la angajare, care a fost adus atenției autorităților, fără succes, în
nenumărate rânduri.
În conformitate cu art. 49 al Legii 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății
publice și art. 21 al Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, toți angajații sunt supuși
obligatoriu examenelor medicale la angajare în cazurile prevăzute de legislație.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1025 din 07.09.2017, o mare parte
din angajați urmează să fie supuși examenelor medicale la angajare.
Luând în considerare faptul că persoanele nu pot fi admise la lucru fără examen
medical, acestea sunt nevoite să achite din contul propriu costul examenului datorită faptului
că legislația fiscală nu permite plasarea la deduceri a cheltuielilor legate de persoanele cu care
întreprinderea nu are încă nici o relație. Cel mai mare flux de personal de obicei este în rândul
muncitorilor, care nu au posibilitatea de a achita examenul în momentul angajării, care la
rândul său apelează la medicul de familie și obține un certificat standard pe are îl prezintă
angajatorului. Cele enunțate și așa denotă faptul că în prezent viitorii salariați trec examenul
la angajare din contul AOAM
Asemenea propunere vine cu următoarele avantaje:
se promovează o politică socială a Statului prin ”grija față de angajați”;
se va micșora migrația forței de muncă;
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se va extinde controlul medical asupra subiecților angajării, inclusiv și asupra
salariaților din cadrul micilor întreprinderi, care în marea majoritate nu-l făceau, etc.
Pentru implementarea acestei propuneri, experții companiilor membre FIA vin cu
următoarele propuneri de acțiuni:
Completarea art. 193 din Codul Muncii RM, prin introducerea alin. 1, cu
următorul text: ”Controlul medical la angajare este efectuat în mod gratuit, fiind acoperit din
Fondul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală.”
Specificarea în Hotărârea Guvernului Nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la
aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, a faptului că:
„controlul medical la angajare este efectuat în mod gratuit, în baza Poliței de asigurare
medicală.”
În speranța că veți da curs propunerilor expuse mai sus, Va mulțumim anticipat și ne
exprimăm toată deschiderea pentru o colaborare fructuoasă.

Cu profund respect,
Ana Groza
Director executiv FIA
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