GHID
PENTRU ÎNTOCMIREA

DOSARULUI DE CERCETARE A EVENIMENTELOR

Pentru o abordare unitară la nivel naŃional, prezentul ghid îşi propune să
stabilească care sunt cerinŃele generale minime în ceea ce priveşte conŃinutul
dosarului de cercetare şi modul în care se întocmeşte procesul verbal de
cercetare, inclusiv conŃinutul capitolelor din acest proces verbal.
De asemenea, sunt prevăzute cerinŃe minime pentru unele domenii de
activitate din economia naŃională pentru care există reglementări specifice în
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, situaŃie în care trebuie să se anexeze la
dosarul de cercetare actele şi documentele prevăzute în aceste reglementări.

CERINłE MINIME
PRIVITOR LA CONłINUTUL
DOSARULUI DE CERCETARE A EVENIMENTULUI
Conform art. 123 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006:
= filele dosarului se numerotează, se semnează de către toŃi membrii
comisiei care a efectuat cercetarea şi se ştampilează cu ştampila
firmei;
= se va menŃiona în opis numărul total de file conŃinut de dosarul şi
numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar;
= fiecare document, cu excepŃia procesului-verbal de cercetare, se
identifică ca anexă;
= paginile şi spaŃiile albe se barează.
Alte cerinŃe privind actele emise de comisia/serviciul extern care
efectuează cercetarea:
= vor avea antetul firmei;
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= redactarea se va face cu fonturi Times New Roman, dimensiune de
14, spaŃiate la 1 rând;
= formatul paginilor este A4, cu marginea stânga de 2,5 cm şi celelalte
margini de 1,5 cm.
În completarea prevederilor art. 122 din Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, dosarul de cercetare va cuprinde:
a) opisul actelor aflate în dosar,
Se va redacta conform modelului din Anexa nr. 2 din prezentul ghid.
b) procesul-verbal de cercetare;
Va fi redactat respectându-se prevederile prezentului ghid: „CerinŃe
minime privitor la întocmirea procesului verbal de cercetare şi conŃinutul
capitolelor”.
c) nota de constatare la fata locului,
Se va încheia imediat după producerea evenimentului de către lucrătorul
desemnat sau lucrătorii care au fost delegaŃi să se prezinte la faŃa locului şi se va
redacta conform modelului din Anexa nr. 3 din prezentul ghid.
Fac excepŃie:
- situaŃiile în care lucrătorul desemnat sau lucrătorii au participat,
împreună cu alte organe de cercetare abilitate, la încheierea unei note de
constatare la faŃa locului comună;
- evenimentele de circulaŃie pentru care organele împuternicite să
efectueze cercetarea, trebuie să pună la dispoziŃia firmei, la cererea
acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare, un exemplar din
procesul-verbal de cercetare la fata locului şi orice alte documente
existente, necesare cercetării. Modelul pentru cererea de solicitare este
prevăzută în Anexa nr. 4 din prezentul ghid;
- cazurile în care, din motive bine întemeiate, aşa cum sunt prevăzute la
punctul 64 din H.G. nr. 955/2010 ( în cazurile în care se menŃine o stare
de pericol grav şi iminent de accidentare, care nu permite accesul
inspectorilor de muncă la locul evenimentului), nu se poate încheia nota
de constatare la faŃa locului, se va întocmi o notă în care vor fi expuse
aceste motive, conform modelului din Anexa nr. 5 din prezentul ghid.
d) schiŃe şi fotografii referitoare la eveniment;
- schiŃele referitoare la eveniment vor fi însoŃite de explicaŃii;
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- fotografiile referitoare la eveniment vor fi însoŃite de explicaŃii;
- după caz, se vor marca pe planşele foto:
= elementele la care se face referire în descrieri în procesul verbal de
cercetare;
= poziŃia victimei şi ale altor persoane în momentul producerii
evenimentului.
e) declaraŃiile accidentaŃilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate
temporară de munca sau de invaliditate;
- declaraŃiile se vor lua pe formulare conforme cu modelul din Anexa 14
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006
- fiecare declaraŃie aflată la dosarul de cercetare va fi însoŃită de o formă
tehnoredactată, certificată ca fiind conformă cu originalul şi semnată de
către lucrătorul desemnat care a luat declaraŃia sau de către unul dintre
membrii comisiei de cercetare;
- copii după documentele de identitate (carte de identitate, paşaport etc.)
pentru victime;
- pentru cazurile prevăzute la art. 121 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, în situaŃiile în care dosarul de
cercetare a evenimentului a fost întocmit iniŃial de comisia numită de
angajator, la completarea dosarului, pentru confirmarea celor declarate
iniŃial, se vor lua declaraŃii victimei, persoanelor implicate în eveniment
şi martorilor identificaŃi în nota de constatare. De asemenea, se vor lua
declaraŃii şi altor persoane care pot da informaŃii considerate a fi
necesare pentru situaŃiile în care există incertitudini în ceea ce priveşte
stabilirea împrejurărilor şi/sau cauzelor producerii evenimentului.
- pentru situaŃiile în care se reŃine în sarcina unui lucrător accidentat
încălcarea unor reglementări legale, se va completa declaraŃia iniŃială,
conform modelului din Anexa nr. 6 din prezentul ghid, formulându-se
întrebări clare privind:
= activitatea desfăşurată la momentul producerii evenimentului şi dacă
era în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa;
= instruirea primită, respectiv măsurile de securitate şi sănătate în
muncă care i s-au adus la cunoştinŃă şi care trebuiau respectate şi
dacă există persoane care au participat la instruire şi care pot
confirma conŃinutul materialelor predate;
= după caz, modul în care a utilizat maşinile, aparatura, uneltele,
substanŃele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace
de producŃie;
= după caz, modul în care a utilizat echipamentul individual de
protecŃie acordat;
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= după caz, dacă a utilizat corect dispozitivele de securitate proprii, în
special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaŃiilor tehnice şi
clădirilor sau dacă au procedat la scoaterea din funcŃiune, la
modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a acestora;
= după caz, dacă a comunicat imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor
desemnaŃi orice situaŃie de muncă care s-a aflat într-o relaŃie de
cauzalitate cu producerea evenimentului şi despre care au avut
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea în muncă, precum şi orice deficienŃă a sistemelor de
protecŃie;
= faptele, actele şi/sau documentele, precum şi martorii pe care acesta
le poate invoca în apărarea sa, respectiv în motivarea faptelor sale;
= cine şi cum a acordat primul ajutor după producerea evenimentului.
f) declaraŃiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la
elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului;
- declaraŃiile se vor lua pe formulare conforme cu modelul din Anexa 14
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006
- fiecare declaraŃie aflată la dosarul de cercetare va fi însoŃită de o formă
tehnoredactată, certificată ca fiind conformă cu originalul şi semnată de
către inspectorul care a luat declaraŃia sau de către unul dintre membrii
comisiei de cercetare;
- copii după documentele de identitate (carte de identitate, paşaport etc.)
pentru martori şi celelalte persoane;
- pentru situaŃiile în care se reŃine în sarcina angajatorului sau unui
lucrător încălcarea unor reglementări legale, se va completa declaraŃia
iniŃială, conform modelului din Anexa nr. 6 din prezentul ghid,
formulându-se întrebări reprezentantului angajatorului sau lucrătorului
respectiv pentru elucidarea împrejurărilor şi cauzelor producerii
evenimentului. De asemenea, întrebările vor viza faptele, actele şi/sau
documentele, precum şi martorii pe care aceştia le pot invoca în apărarea
lor, respectiv în motivarea faptelor lor;
- pentru situaŃiile în care există unele nelămuriri în ceea ce priveşte avizul
dat de doctorul de medicina muncii (eventualele restricŃii) şi prezenŃa
victimei la un loc de muncă în momentul producerii evenimentului, se va
solicita un punct de vedere scris medicului de medicina muncii care are
contract de prestări de servicii în domeniu cu angajatorul.
g) copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea
împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;
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Actele şi documentele necesare şi care trebuie să se găsească la dosarul de
cercetare în copie pentru a determina împrejurările şi cauzele producerii
evenimentului, reglementările legale încălcate şi răspunderile ce revin
persoanelor implicate:
- după caz, capitolele sau desenele din proiectele de execuŃie a
construcŃiilor şi a echipamentelor de munca, după actele şi documentele
prin care au fost consemnate unele dintre fazele de execuŃie, şi, după caz,
după fişele din tehnologiile de fabricaŃie elaborate, pentru construcŃiile şi
echipamentele de muncă implicate în eveniment şi/sau pentru procesul
tehnologic în timpul desfăşurării căreia s-a produs evenimentul;
- cărŃile tehnice ale echipamentelor de muncă implicate în eveniment sau
capitolele din acestea;
- evaluarea riscurilor realizată pentru locul de muncă sau pentru activitatea
în timpul desfăşurării căreia s-a produs evenimentul;
- planul de prevenire şi protecŃie compus din măsuri tehnice, sanitare,
organizatorice şi de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor;
- fişele de post pentru victimă/victime şi persoanele implicate;
- instrucŃiuni proprii elaborate pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea/
activităŃile desfăşurate de victimă/victime. Se admit la dosar numai
instrucŃiunile proprii care au fost aprobate de angajator înainte de
difuzarea lor în întreprindere, cu menŃionarea datei la care au fost
elaborate (Punctul 6 din H.G. nr. 955/2010);
- documentele care dovedesc că s-a asigurat şi s-a controlat cunoaşterea şi
aplicarea de către toŃi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi de protecŃie stabilit, precum şi a prevederilor legale în
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în munca;
- evidenŃa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit.
e) din Legea nr. 319/2006, pentru situaŃiile în care evenimentul s-a
produs într-o astfel de zonă;
- după caz, măsurile stabilite în urma evaluării riscurilor în zonele cu risc
ridicat şi specific şi modul în care au fost realizate;
- documentele care atestă că s-a asigurat funcŃionarea permanenta şi
corecta a sistemelor şi dispozitivelor de protecŃie, a aparaturii de măsura
şi control, pentru echipamentele de muncă implicate, şi, după caz,
documentele care atestă că s-a asigurat funcŃionarea instalaŃiilor de
captare, reŃinere şi neutralizare a substanŃelor nocive degajate în
desfăşurarea proceselor tehnologice;
- modul în care s-au asigurat echipamente individuale de protecŃie pentru
victime şi celelalte persoane implicate;
- tematicile întocmite pentru instruirea introductiv generală, la locul de
muncă şi periodică;
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- instrucŃiunile proprii prin care s-a stabilit intervalul dintre două instruiri
periodice;
- măsurile luate pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea lucrătorilor, respectiv:
= stabilirea legăturilor necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în
ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare
şi pompieri;
= desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor, de
stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor;
= instruirea acestor lucrători şi dotarea cu echipament adecvat mărimii
şi/sau riscurilor specifice întreprinderii şi/sau unităŃii.
- copie a diplomei, adeverinŃei sau certificatului de calificare a victimei;
- copie după paginile din cărŃile de muncă ale victimelor, considerate ca
fiind relevante în cercetarea evenimentului;
- după caz, copie a autorizaŃiei, în cazul în care victima desfăşura o
activitate care necesita autorizare;
- documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de
serviciu, respectiv fişe de pontaj, condici de prezenŃă sau alte documente
care să ateste prezenŃa la locul de muncă;
- organigrama locului de muncă şi/sau a companiei pentru determinarea
responsabilităŃilor;
- procesul verbal încheiat după producerea evenimentului, în condiŃiile
prevăzute la art. 111 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 319/2006;
- dosarul de cercetare a evenimentului, exemplarul original, în situaŃia în
care s-a soldat iniŃial cu incapacitate temporară de muncă;
- avizul inspectoratului teritorial de muncă prin care s-a avizat dosarul de
cercetare a evenimentului soldat iniŃial cu incapacitate temporară de
muncă;
- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, FIAM;
- în situaŃia în care există, contractele de prestări de servicii şi anexele
acestora. În mod special convenŃia încheiată în domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în muncă.
După caz, orice alte acte şi documente, considerate ca fiind necesare
pentru a cercetarea evenimentului, cum ar fi:
- acte de expertiza tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului.
Inspectorul de muncă/ comisia pot solicita experŃi sau specialişti, cum ar
fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenŃe potrivit
prevederilor legale să efectueze expertize tehnice. Adresa de solicitare
pentru efectuarea expertizei va fi conform modelului din Anexa nr. 10
din prezentul ghid.
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- copie după capitolul sau fascicolul din cartea echipamentului
/echipamentelor de muncă implicat/implicate în producerea
evenimentului în care se face referinŃă la modul de lucru sau la sistemele
de protecŃie care fac parte;
- procesele verbale de punere în funcŃiune, procesele verbale de verificare
pentru situaŃiile în care în eveniment sunt implicate echipamente de
muncă aflate sub incidenŃa unor reglementări speciale. Se asemenea, o
copie după cercetarea efectuată de organismul de inspecŃie al instituŃiei
de reglementare când această instituŃie are atribuŃii de control şi
cercetare;
- înregistrarea rezultatelor verificărilor periodice efectuate de persoane
competente pentru echipamentele de muncă implicate în producerea
evenimentului, în conformitate cu art. 5 din HG 1146/2006;
- înregistrări ale aparaturii de măsură şi control aflate pe fluxul tehnologic,
relevante pentru determinarea cauzei producerii evenimentului.
Alte acte şi documente considerate ca fiind necesare în cazul
evenimentelor:
- care s-au produs în exploatările forestiere:
= schiŃa parchetului cu împărŃirea în postaŃe şi secŃiuni, care explică
modul de lucru în fiecare postaŃă în parte;
= proces verbal de predare a parchetului forestier din partea ocolului
silvic către societatea care efectuează exploatarea;
= autorizaŃie de exploatare a parchetului forestier eliberată de ocolul
silvic către societatea care efectuează exploatarea;
= act de punere în valoare a masei lemnoase exploatate;
= atestat de exploatare al societăŃii care efectuează exploatarea eliberat
de AsociaŃia Forestierilor din România;
= după caz, documente a căror existenŃă o fost prevăzută în
instrucŃiunile proprii elaborate de angajator şi poate probata
existenŃa lor:
» procesul tehnologic de execuŃie a lucrărilor din parchetul de
exploatare, cu capitolul de lucrări pregătitoare pentru
securitatea muncii (exemplu: eliminarea riscurilor, a arborilor
aninaŃi, amenajarea platformei primare, amenajarea
drumurilor de scos-apropiat lemnul etc.);
» autorizarea parchetului forestier din punct de vedere a
securităŃii muncii de către o comisie numită de societatea
care efectuează exploatarea;
» decizie scrisă de depozitarea sigură şi parcarea uneltelor
(ferăstraie mecanice) şi utilajelor forestiere (tractoare, TAFuri), la sfârşit de săptămână şi în perioada când nu se
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»

lucrează cu acestea, contra sustragerii şi utilizări abuzive a
acestora (grafic de depozitare/parcare);
proces verbal de autorizare şi darea în exploatare a
drumurilor de colectare cu tractoarele, întocmit de comisia de
autorizare.

- care s-au produs în minerit:
= controlul locurilor de muncă şi al traseelor de aeraj;
= monitorizarea gazelor de mină;
= respectarea prevederilor Legii nr. 126/1995 privind materiile
explozive.
- în care sunt implicaŃi agenŃi chimici periculoşi (ACP):
= lista substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase (SPCP), aşa
cum a fost furnizată la inspectoratul teritorial de muncă, conform
Legii nr. 360/2003 şi fişa cu date de securitate (FDS) aferentă
fiecăruia;
= substanŃele şi preparatelor chimice periculoase, altele decât cele din
lista menŃionată mai sus, care au fost folosite de angajator şi/sau au
fost implicate în eveniment, precum şi informaŃii despre proprietăŃile
acestora.
- care s-au produs în activităŃile de transport mărfuri periculoase:
= dovada existenŃei consilierilor de siguranŃă la expeditor,
transportator şi beneficiar (conform Legii nr. 31/1994, normelor
aprobate prin H. G. nr. 1374/2000, modificată şi completată);
= mijloace de semnalizare a naturii produsului respectiv; mijloace de
intervenŃie în caz de accident la expeditor şi transportator (Normele
metodologice din 4 dec. 2001 de autorizare şi efectuare a
transporturilor rutiere şi a activităŃilor conexe acestora”, aprobate
prin Ordinul 1842/2001 al Ministerului Transporturilor,
ConstrucŃiilor şi Turismului)
= fişa de siguranŃă la expeditor şi la transportator (Normele
metodologice din 4 dec. 2001 de autorizare şi efectuare a
transporturilor rutiere şi a activităŃilor conexe acestora”, aprobate
prin Ordinul 1842/2001 al Ministerului Transporturilor,
ConstrucŃiilor şi Turismului).
- care s-au produs în domeniul construcŃiilor:
= planul de securitate şi sănătate al şantierului, precum şi a planurile
proprii de securitate şi sănătate în muncă ale antreprenorului şi
subantreprenorilor;
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= documentul privind desemnarea coordonatorului în materie de
securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării şi pe
durata realizării lucrării;
= întocmirea şi comunicarea declaraŃiei prealabile, după caz, conform
H.G. nr. 300/2006;
= după caz, documentul privind nominalizarea managerul de proiect;
= documente din care să rezulte cine este beneficiarul lucrării,
antreprenorul general şi subantreprenorii, proiectanŃii şi obligaŃiile
acestora privind securitatea şi sănătatea în muncă ( contracte,
convenŃii etc.);
= după caz, copii după paginile din registrul de coordonare care pot
oferi informaŃii sugestive privind cercetarea.
- care s-au produs în domeniul transporturilor de marfă sau călători:
= cartea de identificare a autovehiculului;
= anexa certificatului de înmatriculare;
= permisului de conducere
= certificatul sau atestatului profesional, după caz, pentru conducătorii
auto care conduceau autovehicule în momentul producerii
evenimentului;
= licenŃa de transport;
= contractul de transport,
= foaia de parcurs sau a ordinului de deplasare (aceste documente
trebuie să conŃină menŃiunile angajatorului referitoare la starea
tehnică a autovehiculului la plecarea în cursa conform art. 27 din
Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002);
= diagrama cronotahograf (pentru date despre regimul de viteză din
momentul impactului, timpii de conducere şi odihnă ai
conducătorilor auto până la momentul producerii impactului,
conform O.G. 37/2007 şi H.G. 38/2008).
De asemenea, la dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să se
anexeze:
- decizie scrisă, conformă cu modelul din Anexa nr. 1, prin care
conducătorul unităŃii numit comisia care efectuează cercetarea
evenimentului;
- corespondenŃa cu alte instituŃii/unităŃi în vederea obŃinerii actelor
necesare cercetării evenimentului;
- adresele prin care unitatea a solicitat, argumentat şi în termen,
Inspectoratului de Muncă prelungirea termenului de cercetare, conforme
modelului din Anexa nr. 7 din prezentul ghid;
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- adresele prin care Inspectoratul de Muncă a aprobat prelungirea
termenului de cercetare;
- după caz, procesul verbal de sistare a activităŃii şi procesul verbal de
constatare şi sancŃionare a contravenŃiilor încheiate cu ocazia constatării
efectuate la faŃa locului, imediat după producerea evenimentului;
- după caz, orice act emis de inspectoratul teritorial de muncă în care au
fost prevăzute măsuri imediate după producerea evenimentului pentru ca
angajatorul să îşi poate relua activitatea la locul producerii evenimentului
în condiŃii de securitate a lucrătorilor.
Documentele menŃionate vor fi solicitate în copie sau original
angajatorului/angajatorilor implicaŃi în eveniment. La primirea lor se va încheia
un proces verbal de predare – primire, conform modelului din Anexa nr. 8 din
prezentul ghid, în care se va menŃiona pentru fiecare document:
= că este conform cu originalul;
= numărul de file;
= cine a întocmit documentele (lucrător desemnat, serviciu intern
/extern de prevenire şi protecŃie);
= dacă au fost sau nu aprobate pentru utilizarea lor în cadrul societăŃii,
= alte observaŃii.
Acest proces verbal de predare – primire se va întocmi într-un singur
exemplar, şi se va completa pe măsură ce angajatorul pune la dispoziŃia
inspectoratului teritorial de muncă documentele solicitate. Se va semna la final
de inspectorul de muncă care a efectuat cercetarea.
h) copii ale certificatului constatator sau oricăror alte autorizaŃii în baza
cărora angajatorul îşi desfăşoară activitatea;
- copie după certificatul constatator eliberat în baza Legii nr. 359/2004 sau
în baza Legii nr. 319/2006
i) copii ale fisei de expunere la riscuri profesionale şi ale fişei de aptitudine,
întocmite conform legii;
j) copii ale contractelor individuale de munca ale victimelor;
- pentru contractele individuale de muncă ale victimelor se vor anexa la
dosar toate actele adiŃionale prin care s-a schimbat felul muncii sau locul
de muncă.
k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităŃii şi
sănătăŃii în munca ale victimelor;
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- unul din membrii comisiei de cercetare ( lucrătorul desemnat sau
reprezentantul serviciului extern ) va semna fişele de instruire
individuală pentru victimele care sunt în incapacitate temporară de
muncă în urma producerii evenimentului, va trece data la care a făcut
închiderea, numele în clar şi va semna fişele. De asemenea, va bara
paginile şi spaŃiile necompletate.
l) concluziile raportului de constatare medical, în cazul accidentului cu
incapacitate temporară de muncă;
- probarea vătămărilor violente ale organismului suferite de către victime
se face în baza constatărilor (concluziilor) preliminare emise de
instituŃiile de medicină;
m) copie a certificatelor de concediu medical, în cazul accidentului urmat
de incapacitate temporară de munca;
n) actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenta medicală de
urgenŃă, din care să rezulte data, ora când accidentatul s-a prezentat
pentru consultaŃie şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu;
- de asemenea, se va anexa la dosarul de cercetare actul emis de unitatea
sanitară care a acordat asistenŃă medicală de urgenŃă pentru orice
persoană implicată în eveniment, din care să rezulte data, ora când
accidentatul s-a prezentat pentru consultaŃie, precum şi diagnosticul
stabilit.
o) copie a procesului-verbal de cercetare la fata locului, încheiat de
serviciile poliŃiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaŃie pe drumurile
publice.
Se va solicita serviciilor poliŃiei rutiere: procesul-verbal de cercetare la
fata locului, precum şi orice alte documente necesare cercetării: copii de pe
declaraŃii, foaia de parcurs, ordin de deplasare, schiŃe, planşe foto, eventuale
expertize. Cererea de solicitare va fi conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4
din prezentul ghid.

Notă:
Se va transmite Inspectoratului de Muncă, spre avizare, exemplarul
original al dosarului de cercetarea a evenimentelor.
Anexele de la 1 – 12 fac parte integrantă din prezentul ghid.
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CERINłE MINIME
PRIVITOR LA
ÎNTOCMIREA PROCESULUI VERBAL DE CERCETARE
ŞI
CONłINUTUL CAPITOLELOR

CerinŃe pentru redactarea procesului verbal de cercetare:
antetul firmei;
va avea număr de înregistrare;
nu se redactează faŃă-verso;
redactarea se va face cu fonturi Times New Roman, dimensiune de
14, spaŃiate la 1 rând;
= formatul paginilor este A4, cu marginea stânga de 2,5 cm şi celelalte
margini de 1,5 cm.
=
=
=
=

Conform art. 128 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 319/2006 procesul-verbal de cercetare a evenimentului trebuie sa
conŃină următoarele capitole, care vor avea următorul conŃinut:
a) data încheierii procesului-verbal;
ziua, luna, anul
b) numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;
Se vor indica:
- decizia emisă de firmă, prin care a fost numită comisia pentru cercetarea
evenimentului;
- temeiul legal potrivit cărora persoanele sunt îndreptăŃite să efectueze
cercetarea, respectiv articolele din Legea nr. 319/2006 precum şi cele din
cap. VII din Nomele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
319/2006, aprobate de H.G. nr. 1425/2006, conform prevederilor art. 129
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.
c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;
Se vor menŃiona:
- intervalele de timp în care s-a efectuat cercetarea;
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- motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de cercetare,
conform art. 120, alin. (2) şi alin (4) şi art. 129, alin. (2) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
- corespondenŃa purtată cu Inspectoratul Teritorial de Munca privitor la
prelungirea termenului de cercetare (cu trimiteri la anexele din dosarul
de cercetare);
- orice alte demersuri întreprinse către instituŃii sau operatori economici
pentru eliberarea certificatului medical, prelevarea de probe sau
efectuarea de expertize (cu trimiteri la anexele din dosarul de cercetare).
d) obiectul cercetării;
Obiectul cercetării se enunŃă conform prevederilor art. 114 din Normele
metodologice de aplicare Legii nr. 319/2006
e) data şi ora producerii evenimentului;
Se vor indica:
- data şi ora producerii evenimentului, conform prevederilor art. 129 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.
f) locul producerii evenimentului;
În cazul accidentelor de circulaŃie se va preciza locul producerii
evenimentului Ńinând cont de procesul verbal de constatare la faŃa locului
întocmit de serviciile de poliŃie rutieră (cu trimitere la anexa din dosarul de
cercetare).
g) datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul,
numele reprezentantului sau legal;
- Se vor identifica angajatorii la care sunt/au fost angajate
victima/victimele:
= Denumirea societăŃii:…………………………………………………
= Administrarea societăŃii (conform statut) ……………………………
………………………………………………………………………
= Reprezentantul legal…………………………………………………
Domiciliat în ……………………, Str.……………………………,
Nr. …, Bl. ….., Sc. …, Ap. …, Sector ……. CNP………………...
= Forma juridică………………..………………….……………………
= Numărul şi data înregistrării la Registrul ComerŃului ………………
= Denumirea unităŃii tutelare: (după caz)………………………………
= C.U.I.…………………………………………………………………
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= Forma de proprietate:………………………………………………
= Adresă sediu: JudeŃul………………… Localitatea…………………
Str.………………………………, Nr. ….., Bl. …, Sc. , Ap. …,
Sector …
= Adresă punct de lucru: JudeŃul………Localitatea………...………
Str.……………..…………Nr.…..,Bl.……,Sc.…,Ap…...,Sector …..
= Activitatea desfăşurată la punctul de lucru …………………………..
………………………………………………………...……………...
= Telefon / fax: ………………………………………………………
= Numărul total de angajaŃi:……………………………………………
= ActivităŃi desfăşurate: denumire activitate principală ………………
= ………………………………………………. Cod CAEN…..……..
activitate secundară..…………………………… Cod CAEN………
activitate secundară..………………………… Cod CAEN…………
= Documentul prin care s-a certificat autorizarea de funcŃionare din
punct de vedere al securităŃii şi sănătăŃii în munca pentru activităŃile
desfăşurate: ……………………………..............................................
= Alte autorizaŃii deŃinute (după caz) …………………………………
……………………………… ………………………………………
- se vor identifica, în acelaşi mod, şi ceilalŃi angajatorii implicaŃi în
eveniment, chiar dacă lucrătorii acestora nu au suferit vătămări soldate
cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces (exemplu:
conducători auto);
- pentru domeniul construcŃiilor se vor identifica, după caz: beneficiarul,
managerul de proiect, proiectantul, lucrătorii independenŃi.
Pe măsură ce se face consemnarea datelor de identificare, se vor face
trimiteri la anexele din dosarul de cercetare de unde au fost preluate.
h) datele de identificare a accidentatului/accidentaŃilor;
Se vor indica, pentru toate victimele:
- numele, prenumele, cetăŃenia, CNP, vârsta, starea civilă, numărul de
copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este încadrat, profesia de
bază, ocupaŃia în momentul accidentării, vechimea în muncă, în funcŃie
sau în meserie şi la locul de munca, data efectuării ultimului instructaj în
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în munca;
- autorizarea pe care o deŃinea şi instituŃia care a emis-o (exemplu:
activitatea de macaragiu autorizată conform prescripŃiilor ISCIR,
activitatea de agent de pază autorizată conform Legii nr. 333/2003,
activitatea de artificier sau pirotehnist precum şi activităŃile care implică
deŃinerea, manipularea, prepararea, transportul, utilizarea, depozitarea,
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distrugerea materiilor explozive autorizate conform Legii nr. 126/1995,
certificatul profesional ADR în cazul transportului de mărfuri
periculoase). Dacă în momentul accidentării, desfăşurau o activitate
pentru care este necesară autorizarea şi nu s-a putut face proba existenŃei
acesteia, se va face menŃiona această situaŃie ca neconformitate;
- avizele medicale necesare locului de muncă şi/sau activităŃii pe care a/au
desfăşurat-o victima/victimele (apt lucru la înălŃime, apt psihologic);
- pentru evenimentele de circulaŃie se va menŃiona că activitatea de
conducător auto sau şofer (conform cu clasificarea COR), se realiza în
completarea celorlalte sarcini de muncă, şi că, în momentul producerii
evenimentului, contractul individual de muncă a fost încheiat pentru altă
funcŃie/meserie (agent vânzări, sondor, economist, manager etc.);
Pe măsură ce se vor fi consemnate datele de identificare, se vor face
trimiteri la anexele din dosarul de cercetare de unde au fost preluate.
i) descrierea detaliată a locului, echipamentului de munca, a împrejurărilor
şi modului în care s-a produs evenimentul;
i.1) descrierea detaliată a locului producerii evenimentului
În cazul accidentelor de circulaŃie se va face descrierea locului producerii
evenimentului Ńinând cont de procesul verbal de constatare la faŃa locului
întocmit de serviciile de poliŃie rutieră.
Pe măsură ce se face descrierea locului producerii evenimentului, se vor
face trimiteri la anexele din dosarul de cercetare care certifică aspectele descrise.
i.2) descrierea detaliată a echipamentului de muncă
Se va completa explicit pentru fiecare echipament de muncă implicat în
eveniment:
- număr de inventar sau de identificare - după caz;
- modul de dobândire – achiziŃionare sau autoutilare. Pentru situaŃiile în
care echipamentul a fost realizat de angajator pentru utilizare în
întreprinderea sa, se va menŃiona proiectul de execuŃie, documentaŃia
pentru executarea şi implementarea tehnologică a echipamentului.
Aceste documente vor fi anexate la dosarul de cercetare ca anexe;
- principalele caracteristici tehnice, de funcŃionare şi de gabarit;
- starea sistemelor şi dispozitivelor de securitate;
- existenŃa autorizaŃiei de funcŃionare, şi, după caz, a celei de verificare
tehnică, pentru echipamentele de muncă care intră sub incidenŃa unor
reglementări speciale (ISCIR etc.);

15

- dacă echipamentele de muncă corespund constructiv mediului în care
funcŃionează (exploziv, grizutos etc.).
Pentru
situaŃiile
în
care
au
fost
identificate
materii
prime/intermediare/produse finite care au fost implicate în producerea
evenimentului, se vor menŃiona: proprietăŃile fizico-chimice, caracteristicile de
inflamabilitate şi explozivitate, precum şi orice alte date despre acestea,
considerate ca fiind semnificative la stabilirea cauzelor producerii evenimentului
Pentru autovehiculele implicate într-un eveniment se va menŃiona:
- număr de circulaŃie;
- număr identificare autovehicul – permanent;
- data expirării inspecŃiei tehnice periodice (ITP).
Pe măsură ce se face descrierea echipamentului de muncă, se vor face
trimiteri la anexele din dosarul de cercetare care certifică aspectele descrise.
i.3) descrierea detaliată a împrejurărilor
Pe măsură ce se face descrierea detaliată a împrejurărilor, se vor face
trimiteri la anexele din dosarul de cercetare care certifică aspectele descrise.
i.4) descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul
Pentru un eveniment de circulaŃie descrierea se poate face analizându-se:
- procesul verbal de constatare la faŃa locului întocmit de către IJP, schiŃa
producerii evenimentului, planşe fotografice, declaraŃii etc.
- diagrama cronotahograf, în cazul pentru autovehiculele de transport
marfă de peste 3,5 tone sau călători cu mai mult de 9 locuri implicate în
eveniment, pentru aprecierea regimul de viteză în momentul impactului,
precum şi pentru timpii de conducere şi odihnă ai conducătorilor auto
până la momentul producerii impactului.
Pe măsură ce se face descrierea detaliată a modului în care s-a produs
evenimentul, se vor face trimiteri la anexele din dosarul de cercetare care
certifică aspectele descrise.
j) urmările
accidentate;

evenimentului

şi/sau urmările suferite de

persoanele

- urmările se vor completa pentru toate persoanele care au suferit o
accidentare ca urmare a producerii evenimentului;
- în toate cazurile se vor menŃiona şi avariile suferite de echipamentele de
muncă implicate în eveniment.
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Consemnarea urmărilor evenimentului şi/sau urmărilor suferite de
persoanele accidentate, se vor face trimiteri la anexele din dosarul de cercetare
de unde au fost preluate.
k) cauza producerii evenimentului;
Faptele care sunt considerate ca fiind cauza producerii evenimentului se
pot reŃine în sarcina unui lucrător numai în cazul în care angajatorul a făcut
dovada că şi-a respectat obligaŃia de a implementa măsurile prevăzute la art. 7,
alin. (1) şi (2), respectiv:
a) asigurarea securităŃii şi protecŃia sănătăŃii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare
securităŃii şi sănătăŃii în munca.
în condiŃiile în care s-a Ńinut seama de modificarea condiŃiilor, şi pentru
îmbunătăŃirea situaŃiilor existente, în conformitate cu principiile generale de
prevenire menŃionate la art. 7, alin. (3):
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursa;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea
posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a
metodelor de munca şi de producŃie, în vederea reducerii
monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării
efectelor acestora asupra sănătăŃii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau
cu ceea ce este mai puŃin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprindă
tehnologiile, organizarea muncii, condiŃiile de munca, relaŃiile
sociale şi influenta factorilor din mediul de munca;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecŃie colectivă fata
de măsurile de protecŃie individuală;
i) furnizarea de instrucŃiuni corespunzătoare lucrătorilor.
În formularea cauzei se vor elimina confuziile între cauză şi efect, care se
fac în mod curent (exemplu: nu poate fi cauză căderea de la înălŃime. Acesta
este efectul. Cauza poate fi: neacordarea echipamentului individual de protecŃie
adecvat lucrului la înălŃime, neutilizarea echipamentului individual de protecŃie
pus la dispoziŃie de angajator, neluarea măsurilor de îngrădire şi semnalizate
pentru golurile existente, stabilirea unei sarcini de muncă pentru un lucrător care
nu era apt să lucreze la înălŃime, utilizarea unor schele necorespunzătoare etc.
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Pentru evenimentele de circulaŃie:
- cauza producerii acestor evenimente de circulaŃie va fi stabilită de către
organele abilitate ale MAI care, în conformitate cu art. 1, alin. 3, OUG
195/2002, sunt autorităŃi competente în domeniul circulaŃiei pe drumurile
publice.
- fac excepŃie situaŃia în care există, ca anexa la dosar, un raport de
expertiză al unui expert tehnic judiciar referitor la modul în care s-a
produs evenimentul sau o hotărâre definitivă şi irevocabilă a unei
instanŃe de judecată, şi se poate stabili explicit cauza producerii
evenimentului.
Faptele considerate ca fiind cauza producerii evenimentului vor fi descrise
şi se va face trimitere la prevederile legale, la măsurile de securitate şi sănătate
în muncă sau la ori ce alte reglementări în domeniu securităŃii şi sănătăŃii în
muncă care au încălcate, cu redarea integrala a textului acestora.
Pentru măsurile de securitate şi sănătate în muncă luate de angajator se
vor face trimiteri la anexele din dosarul de cercetare din care au fost preluate.
l) alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;
Pentru faptele considerate ca au concurat la producerea evenimentului vor
fi descrise şi se va face trimitere la prevederile legale, la măsurile de securitate şi
sănătate în muncă sau la ori ce alte reglementări în domeniu securităŃii şi
sănătăŃii în muncă care au încălcate, cu redarea integrala a textului acestora.
Pentru măsurile de securitate şi sănătate în muncă luate de angajator se
vor face trimiteri la anexele din dosarul de cercetare din care au fost preluate.

m) alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;
Se va analiza, în situaŃia în care nu s-a făcut referire în capitolele
anterioare:
- modul în care angajatorul a asigurat organizarea activităŃii de prevenire
şi protecŃie în unitatea şi/sau întreprinderea sa, respectiv numirea
lucrătorului /lucrătorilor desemnaŃi, organizarea serviciului intern,
contractul şi modul în care se colaborează cu serviciul/serviciile externe
(inclusiv dacă serviciul extern este autorizat – copie după Certificatul de
Abilitare şi respectă condiŃiile de autorizare);
- existenŃa evaluării riscurilor pentru locul/locurile de muncă în care îşi
desfăşoară activitatea victima/victimele şi analizarea acestei evaluări;
- modul în care a fot realizat planul de prevenire şi protecŃie;
18

- dacă au fost stabilite pentru lucrători, prin fişa postului, atribuŃiile şi
răspunderile ce le revin în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în munca,
corespunzător funcŃiilor exercitate;
- dacă au fost elaborate instrucŃiuni proprii pentru completarea şi/sau
aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, Ńinând seama
de particularităŃile activităŃilor şi ale locurilor de munca aflate în
responsabilitatea lor;
- dacă s-a asigurat şi s-a controlat cunoaşterea şi aplicarea de către toŃi
lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecŃie
stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităŃii şi sănătăŃii
în munca, prin lucrătorii desemnaŃi, prin propria competenŃă sau prin
servicii externe;
- dacă s-a asigurat informarea fiecărei persoane, anterior angajării în
munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de munca,
precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecŃie necesare;
- dacă există o evidenŃa a zonelor cu risc ridicat şi specific;
- dacă se asigură funcŃionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi
dispozitivelor de protecŃie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a
instalaŃiilor de captare, reŃinere şi neutralizare a substanŃelor nocive
degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
- măsurile luate pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi
evacuarea lucrătorilor, respectiv: stabilirea legăturilor necesare cu
serviciile specializate, desemnarea lucrătorilor care aplică măsurile de
prim ajutor, instruirea acestor lucrători şi dotarea cu echipament adecvat;
- verificarea măsurilor dispuse în cazul evenimentelor care iniŃial au
produs accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă şi
ulterior victima a fost încadrată într-un grad de invaliditate sau a decedat.
- supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor.
Pentru lucrătorii care conduc autovehiculele rutiere, în completarea
sarcinilor de muncă, se vor identifica deficienŃe legate de:
- lipsa deciziei angajatorului prin care sunt nominalizaŃi lucrătorii care
conduc autovehicule rutiere în completarea sarcinilor de muncă sau
necompletarea fişei postului cu atribuŃiuni privind conducerea
autovehiculelor rutiere;
- neinstruirea adecvată privind conducerea autovehiculelor rutiere pe
drumurile publice a acestei categorii de personal;
- completarea incorectă a fişei de identificare a factorilor de risc
profesional, respectiv ignorarea rubricii – conduce autovehiculele
instituŃiei, pentru ca medicul de medicina muncii să poată evalua corect
dacă lucrătorul corespunde sarcinilor de munca pe care urmează să le
execute;
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- lipsa ordinului de deplasare eliberate de către angajator înainte de
plecarea în cursă,
- completarea foii de parcurs fără a se face menŃiuni privind starea tehnică
a autovehiculului.
Pentru lucrătorii angajaŃi ca şoferi de marfă sau persoane, se vor identifica
şi alte deficienŃe privind:
- lipsa permisului de conducere valabil, a certificatului de competenŃă sau
a atestatului profesional (neautorizarea meseriilor):
- completarea foii de parcurs fără a se face menŃiuni privind starea tehnică
a autovehiculului;
- neefectuarea supravegherii medicale adecvate, la angajare şi periodic, în
conformitate cu H.G. nr. 355/2007, a acestei categorii de personal;
- deficienŃe legate de montarea şi utilizarea dispozitivelor cronotahograf;
- deficienŃe legate respectarea timpilor de odihnă şi conducere ale
conducătorilor auto.
Pentru toate faptele constatate, care nu au o legătură de cauzalitate cu
producerea evenimentului se va face descrierea şi se va face trimitere la
prevederile legale, la măsurile de securitate şi sănătate în muncă sau la ori ce
alte reglementări în domeniu securităŃii şi sănătăŃii în muncă care au încălcate,
cu redarea integrala a textului acestora.
Pentru măsurile de securitate şi sănătate în muncă luate de angajator se
vor face trimiteri la anexele din dosarul de cercetare din care au fost preluate.
n) persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, din
capitolele de la lit. k), l) şi m);
- se vor nominaliza persoanele şi se vor menŃiona faptele pentru care se
fac răspunzătoare, conform descrieri făcute la capitolele anterioare;
- pentru faptele care constituie abatere de la prevederile legale, de la
măsurile de securitate şi sănătate în muncă sau de la orice alte
reglementări în domeniu securităŃii şi sănătăŃii în muncă, se va face
coroborarea cu prevederile legale care sancŃionează contravenŃional
faptele, cu redarea integrală a textului acestora.
o) sancŃiunile contravenŃionale aplicate;
Toate deficienŃele vor fi sancŃionate în conformitate cu legislaŃia din
domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă şi O.G. nr. 2/2001.
p) propuneri pentru cercetare penală;
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Propunerea se va face întemeiat şi numai în situaŃiile în care se constată că
faptele comise de o persoană au creat un pericol grav şi iminent de producere a
unui accident de munca sau de îmbolnăvire profesională şi pot fi încadrate în
prevederile art. 37 şi art. 38 din Legea nr. 319/2006, după cum urmează:
- se va descrie fapta reŃinută în sarcina persoanei, precizându-se măsurile
legale de securitate şi sănătate în muncă care nu a fost luate sau nu a fost
respectate prin comiterea faptei, precum şi pericolul grav şi iminent
creat;
- se vor menŃiona prevederile legislative sau documentele din dosar în care
sunt stipulate îndatoririle persoanei de a lua sau de a respecta măsurile
legale de securitate şi sănătate în muncă, cu redarea integrală a textului
acestora;
- se va face coroborarea cu art. 37 sau art. 38 din Legea nr. 319/200, cu
redarea integrală a textului, şi se face menŃiunea că, în condiŃiile
enunŃate, se propune continuarea cercetării sub aspect penal.
q) caracterul accidentului;
Caracterul accidentului se va stabili în detaliu, pentru fiecare victimă a
evenimentului, ca:
- accident de muncă sau în afara muncii, în baza prevederilor art. 5. lit. g)
din Legea nr. 319/2006.
Se va clasifica:
- în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 319/2006, ca accident de
muncă:
= care a produs incapacitate temporară de munca;
- şi , după caz, în baza prevederilor art. 2 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, ca accident de muncă:
= de circulaŃie;
= de traseu.
r) angajatorul care înregistrează accidentul de munca sau incidentul
periculos;
Conform celor stabilite la capitolele …………. din procesul verbal de
cercetare şi în conformitate cu prevederile art. 32., alin (1) din Legea nr.
319/2006 şi prevederile art. ……… din Normele Metodologice de aplicare a
Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, accidentul/accidentele de
muncă suferite de numitul/numiŃii ………………………………………………
se înregistrează de S.C. …………………………………………………………
şi se raportează de către inspectoratul teritorial de muncă, precum şi la
asigurător, potrivit prevederile art. 32., alin (2) din Legea nr. 319/2006
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s) măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele
responsabile pentru realizarea acestora;
- pentru toate deficienŃele consemnate la capitolele anterioare se vor
dispune măsuri;
- pentru toate măsurile dispuse se va stabili:
= termenul de aducere la îndeplinire;
= cine răspunde pentru aducea la îndeplinire a măsurilor;
- se prevede măsură de revizuire a evaluării riscurilor cu privire la
securitatea şi sănătatea în muncă conform prevederilor punctului 8. din
H.G. nr. 955/2010;
- se prevede măsură de revizuire a planului de prevenire şi protecŃie,
conform prevederilor punctului 31. din H.G. nr. 955/2010.
t) termenul de raportare la inspectoratul teritorial de munca privind
realizarea măsurilor prevăzute la lit. s);
Termenul la care conducerea persoanei juridice va raporta modul în care a
realizat măsurile dispuse se va stabili începând de la data la care conducerii
persoanei juridice i s-a adus la cunoştinŃă procesul verbal de cercetare a
evenimentului.
u) numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi
repartizarea acestora;
Se vor avea în vedere prevederile H.G. nr. 955/2010 de modificare şi
completare a Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
319/2006.
v) numele şi semnătura persoanei/persoanelor care a/au efectuat
cercetarea;
w) avizul administratorului firmei;
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