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COMUNICAT 

 
Acţiunea nr. 4 din Programul de Acţiuni al ITM IAȘI, aprobat de Inspecţia Muncii pe anul 
2019, respectiv - CAMPANIE NAȚIONALĂ privind verificarea respectării prevederilor 
referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în 
muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Campania are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării 
din punct de vedere al securității și sănătății în muncă (SSM) de către angajatorii care au obligaţia 
autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare (Norme Metodologice). 
 
Cadrul Strategic al UE privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă 2014 – 2020 include ca 
obiectiv strategic al Comisiei Europene, crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru 
lucrătorii din Uniunea Europeană (UE).  
În Cadrul Strategic al UE se menţionează faptul că prevenirea riscurilor şi promovarea unor condiţii 
mai sigure şi mai sănătoase la locul de muncă sunt esenţiale nu numai pentru a îmbunătăţi calitatea 
locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru, ci şi pentru promovarea competitivităţii. 
 
Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii 
generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea 
lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea 
echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile 
generale pentru implementarea acestor principii. 
 
Potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr.319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi 
sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au 
obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă (SSM), înainte de începerea oricărei activităţi. 
Astfel, conform prevederilor art. 6 al Normelor Metodologice, angajatorul trebuie să solicite 
autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza 
căruia îşi desfăşoară activitatea. 
 
Nu se autorizează la Inspectoratul Teritorial de Muncă persoanele juridice pentru care 
autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 
359/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice autorizate să 
desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru 
care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este 
reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare. 
Angajatorul declară pe propria răspundere faptul că activităţile pentru care solicită autorizaţie 
de funcţionare din punct de vedere SSM se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 
nr.319/2006 şi ale altor reglementări din domeniu. 
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 
confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 
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Aşadar, este important ca toţi angajatorii să reţină şi să conştientizeze faptul că, indiferent de 
domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o 
soluţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure şi, 
implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă. 
 
În timpul controalelor efectuate de către inspectorii de muncă s-a constatat că unii dintre 
angajatori nu au solicitat autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM, cel mai adesea din 
necunoaşterea obligaţiilor. 
De asemenea, s-a constatat că unii angajatori desfăşoară şi alte activităţi care nu sunt menţionate 
în certificatul constatator, încălcând art. 5 din Normele Metodologice, conform căruia ”angajatorii 
trebuie să îşi asume responsabilitatea privind legalitatea desfăşurării activităţii din punct de vedere 
al SSM pentru toate activităţile care se desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara 
acestora”. 
 
Luând în considerare faptul că o mai bună implementare a legislaţiei în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă determină îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reducerea numărului de 
accidente de muncă şi boli profesionale, Inspecţia Muncii are ca prioritate ridicarea nivelului de 
respectare a cerinţelor legale în toate întreprinderile, cu focalizare în cadrul acestei campanii pe 
întreprinderile/unităţile care trebuie să deţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere SSM, 
conform prevederilor Normelor Metodologice. 
 
În acest context, pe lângă etapa de conştientizare a angajatorilor, campania constă şi în verificarea 
prin activităţi de control la angajatori a modului în care aceștia au înțeles și respectă prevederile 
legale privind autorizarea activităților. Această etapă se va desfășura în perioada iulie - 
noiembrie 2019, de către inspectorii de muncă în baza unor tematici de control, care vor cuprinde 
aspecte legislative privind autorizarea, precum și alte aspecte specifice profilului activității, vizate 
de vizita de inspecție. 
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