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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMARE I CON TIENTIZARE

privind comunicarea, cercetarea i înregistrarea evenimetelor

Comunicarea i cercetarea evenimentelor de c tre angajatori

Angajatorii au urm toarele obliga ii referitoare la comunicarea i cercetarea evenimentelor:

Conform prevederilor Legii nr.319/2006, modificat i completat , a securit ii i s ii în
munc :
“ART. 26
Orice eveniment, a a cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndat  angajatorului,
de c tre conduc torul locului de munc  sau de orice alt  persoan  care are cuno tin  despre
producerea acestuia.
  ART. 27
(1) Angajatorul are obliga ia s  comunice evenimentele, de îndat , dup  cum urmeaz :
 a) inspectoratelor teritoriale de munc , toate evenimentele a a cum sunt definite la art. 5 lit.
f);
 b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, cu modific rile i complet rile ulterioare, evenimentele urmate de
incapacitate temporar  de munc , invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;
 c) organelor de urm rire penal , dup  caz.”
“ART. 29
(1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie i se efectueaz  dup  cum urmeaz :
a) de c tre angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar  de munc ;”
“ART. 32
(1) Înregistrarea accidentului de munc  se face pe baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de munc  înregistrat de angajator se raporteaz  de c tre acesta la inspectoratul
teritorial de munc , precum i la asigurator, potrivit legii.”

Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a preverilor Legii nr. 319/2006,
modificat i completat , aprobate prin H.G. 1425/2006, cu modific rile i complet rile
ulterioare:

Cercetarea evenimentelor
“ART. 114
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea împrejur rilor i a cauzelor care au condus la
producerea acestora, a reglement rilor legale înc lcate, a r spunderilor i a m surilor ce se
impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare i, respectiv, pentru
determinarea caracterului accidentului.
ART. 115
Cercetarea se face imediat dup  comunicare, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din
lege.

ART. 116
(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporar  de munc  se efectueaz  de

tre angajatorul la care s-a produs evenimentul.
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(2) Angajatorul are obliga ia s  numeasc  de îndat , prin decizie scris , comisia de cercetare a
evenimentului.”
“ART. 120
(1) Cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporar  de munc  se va încheia în cel
mult 10 zile lucr toare calculate de la data producerii.
(2) Fac excep ie de la prevederile alin. (1) situa ii cum ar fi cele în care este necesar  prelevarea
de probe, efectuarea de expertize, determin ri de noxe, pentru care se poate solicita în scris,
argumentat i în perioada prev zut  la alin. (1), la inspectoratul teritorial de munc  pe raza

ruia s-a produs evenimentul, prelungirea termenului de cercetare.”
“ART. 122
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar,…”
“ART. 125
(1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numit  de c tre angajator, se înainteaz  pentru
verificare i avizare la inspectoratul teritorial de munc  pe raza c ruia s-a produs evenimentul,
în termen de 5 zile lucr toare de la finalizarea cercet rii.
Înregistrarea i eviden a accidentelor de munc i a incidentelor periculoase.”

“ART. 135
(1) Înregistrarea accidentelor de munc i a incidentelor periculoase se face în registrele de
eviden  prev zute la art. 141 i 142, în baza procesului-verbal de cercetare.
(2) Accidentul de munc  se înregistreaz  de c tre angajatorul la care este angajat  victima, cu
excep ia situa iilor prev zute la art. 136.
(3) Accidentele de munc  produse la sediile secundare aflate pe raza altui jude  decât cel unde
este declarat sediul social se vor înregistra la sediul social, cu excep ia cazului în care sediul
secundar are personalitate juridic .
“ART. 140
(1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege,
angajatorul la care se înregistreaz  accidentul va completa FIAM.
(2) FIAM se completeaz  pentru fiecare persoan  accidentat  în câte 4 exemplare care se
înainteaz  spre avizare dup  cum urmeaz :
a) inspectoratului teritorial de munc  care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia
angajatorului, în termen de 3 zile lucr toare de la primirea avizului;
b) inspectoratului teritorial de munc  care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucr toare
de la primirea procesului-verbal de cercetare.
(3) Verificarea i avizarea FIAM de c tre inspectoratul teritorial de munc  se fac în termen de 5
zile lucr toare de la primirea formularului.
(4) Angajatorul la care se înregistreaz  accidentul anexeaz  FIAM la dosarul sau la procesul-
verbal de cercetare i distribuie celelalte exemplare la persoana accidentat , inspectoratul
teritorial de munc i asigur torul pe raza c ruia î i are sediul social, domiciliul sau re edin a.
(5) În cazul în care victima unui accident de munc  a fost propus  pentru pensionare odat  cu
emiterea deciziei de încadrare într-o grup  de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM
care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unit ii de expertiz  medical i
recuperare a capacit ii de munc .
(6) Angajatorul are obliga ia de a anun a încheierea perioadei de incapacitate temporar  de
munc  la inspectoratul teritorial de munc  la care a înaintat FIAM, în termen de 5 zile lucr toare
de la încheierea perioadei de incapacitate temporar  de munc .
ART. 141
(1) Angajatorul va ine eviden a evenimentelor în:
a) Registrul unic de eviden  a accidenta ilor în munc , conform modelului prev zut în anexa nr.
15;
b) Registrul unic de eviden  a incidentelor periculoase, conform modelului prev zut în anexa nr.
16;
c) Registrul unic de eviden  a accidentelor u oare, conform modelului prev zut în anexa nr. 17;
d) Registrul unic de eviden  a accidenta ilor în munc  ce au ca urmare incapacitate de munc
mai mare de 3 zile de lucru, conform modelului prev zut în anexa nr. 18.
(2) În registrul prev zut la alin. (1) lit. d) se va ine eviden a accidenta ilor în munc  pentru care
perioada de incapacitate temporar  de munc  este de minimum 4 zile de lucru, f  a lua în
calcul ziua producerii accidentului.
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(3) Registrele de eviden  trebuie s  fie actualizate.”

Necomunicarea evenimentelor de c tre angajatori constituie contraven ie i se sanc ioneaz  cu
amend  de la 3500 la 7000 lei.
Necercetarea evenimentelor de c tre angajatori constituie contraven ie i se sanc ioneaz  cu
amend  de la 4000 la 8000 lei.

mailto:itmneamt:@itmneamt.ro
http://www.itmneamt.ro/

