AUTORIZAREA FUNC ION RII DIN PUNCT DE VEDERE
AL SECURIT

II I S

II ÎN MUNC

În vederea asigur rii condi iilor de securitate i s
tate în munc
i pentru prevenirea
accidentelor i a bolilor profesionale, angajatorii au obliga ia s ob in autoriza ia de func ionare
din punct de vedere al securit ii i s
ii în munc , înainte de începerea oric rei activit i.

Reglement ri legale
LEGEA securit ii i s
ulterioare

ii în munc

nr. 319/2006, cu modific rile i complet rile

LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalit ilor la înregistrarea în registrul
comer ului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor
familiale i persoanelor juridice, înregistrarea fiscal a acestora, precum si la
autorizarea func ionarii persoanelor juridice, cu modific rile i complet rile ulterioare procedura de autorizare se deruleaz prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului
Comer ului
ORDONANTA DE URGEN
nr. 44/2008 privind desf urarea activit ilor economice de
tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale i întreprinderile
familiale, cu modific rile i complet rile ulterioare - procedura de autorizare se
deruleaz prin Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comer ului
HOTARÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 319/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare - procedura de
autorizare se deruleaz prin Inspectoratele Teritoriale de Munc

Autorizarea func ion rii din punct de vedere al securit ii i s

ii în munc

prin procedura derulat de Inspectoratul Teritorial de Munc ,
conform prevederilor H.G. nr.1426/2006
În vederea autoriz rii func ion rii din punct de vedere al securit ii i s
ii în munc ,
angajatorul are obliga ia s depun la inspectoratul teritorial de munc pe raza c ruia î i
desf oar activitatea urm toarele documente:
Cerere (conform modelului nr.1) – în dou exemplare semnate in original de angajator;
Declara ie pe proprie r spundere (conform modelului nr.2);
Copii ale actelor de înfiin are;
Opis al actelor depuse în copie (conform modelului nr.1).

