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Ce trebuie sa contina un dosar de cercetare a unui accident de munca  
Extras din NM de aplicare a legii 319/2006 

 
Art. 20 
(1) Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu întocmirea unui dosar, care va cuprinde: 

• opisul actelor aflate în dosar; 
• procesul-verbal de cercetare; 
• nota de constatare la faŃa locului, încheiat imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă şi semnat de 

angajator sau reprezentantul său legal, care va cuprinde precizări cum ar fi poziŃia victimei, existenŃa sau nu a echipamentului 
individual de protecŃie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcŃionau dispozitivele de protecŃie, închiderea fişei 
individuale de instructaj prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe; 

• schiŃe, fotografii referitoare la eveniment; 
• declaraŃia accidentatului/accidentaŃilor, în cazul evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă sau de invaliditate; 
• declaraŃiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale producerii 

evenimentului;  
• declaraŃiile persoanelor răspunzătoare de nerespectarea reglementărilor legale; 
• copii ale actelor şi documentelor necesare pentru elucidarea împrejurărilor şi a cauzelor reale ale evenimentului;  
• copii ale certificatului constatator sau orice alte autorizaŃii în baza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea; 
• copii ale fişei de expunere la riscuri profesionale şi fişei de aptitudine; 
• copie a contractului individual de muncă al victimei; 
• copie a fişei individuală de instructaj de protecŃie a muncii a victimei; în caz de deces se va anexa în original; 
• concluziile raportului de constatare medico-legală, în cazul accidentului mortal; 
• copie a hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul, în cazul persoanelor date dispărute; 
• copie a certificatelor de concediu medical în cazul accidentului urmat de incapacitate temporară de muncă;  
• copie a deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentului urmat de invaliditate; 
• actul emis de unitatea sanitară care a acordat asistenŃa medicală de urgenŃă, din care să rezulte data şi ora când accidentatul 

s-a prezentat pentru consultaŃie, precum şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu; 
• copie a procesului-verbal de cercetare la faŃa locului, încheiat de serviciile poliŃiei rutiere, în cazul accidentelor de circulaŃie pe 

drumurile publice. 
(2) Dosarul va mai cuprinde, după caz, orice alte acte şi documente necesare pentru a determina caracterul accidentului, cum ar fi: 

• copie a autorizaŃiei, în cazul în care victima, în momentul accidentului, desfăşura o activitate care necesita autorizare; 
• copie a diplomei, adeverinŃei sau certificatului de calificare a victimei; 
• acte de expertiză tehnică, întocmite cu ocazia cercetării evenimentului; 
• acte doveditoare, emise de organe autorizate şi prezentate de accidentat, din care să se poată stabili locul, data şi ora 

producerii accidentului sau să se poată justifica prezenta victimei la locul, ora şi data accidentării; 
• documente din care să rezulte că accidentatul îndeplinea îndatoriri de serviciu;  
• corespondenŃa în vederea obŃinerii actelor solicitate altor unităŃi, adresele de prelungire a termenelor de cercetare; 
• actul medical, emis de unitatea sanitară care a acordat asistenŃa medicală de urgenŃă, din care să rezulte diagnosticul 

provizoriu 
• formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă, în conformitate cu anexa nr......., FIAM./2007 

 
Art. 21 

Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: 
• filele dosarului să fie numerotate, semnate de inspectorul care a efectuat cercetarea sau de membrii comisiei de cercetare şi 

ştampilate, cu ştampila inspectoratului sau angajatorului; 
• numărul total de file conŃinut de dosarul de cercetare, şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar  să fie 

menŃionat în opis; 
• fiecare document, cu excepŃia procesului-verbal de cercetare, să fie identificat, în dosarul de cercetare,  ca anexă. 
• paginile şi spaŃiile albe să fie barate; 
• copiile actelor pe baza cărora s-a făcut cercetarea să fie certificate ca fiind conforme cu originalul şi semnate de către 

inspectorul de muncă care a efectuat cercetarea sau de către membrii comisiei de cercetare;  
• schiŃele referitoare la eveniment, anexate la dosar, să fie însoŃite de explicaŃii;  
• fotografiile, referitoare la eveniment, să fie clare şi însoŃite de explicaŃii; 
• formularul pentru declaraŃii să fie conform modelului din anexa ----  FIAM./2007. 
• declaraŃiile aflate la dosar să fie tehnoredactate, pentru a se evita eventualele confuzii datorate scrisului ilizibil, certificate ca 

fiind conforme cu originalul şi semnate de către inspectorul care a efectuat cercetarea sau de către unul dintre membrii 
comisiei de cercetare.  

 
Art. 22 

Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel: 
• într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă; acesta se păstrează în arhiva 

angajatorului care înregistrează accidentul; 
• în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă pentru victime cu angajatori 

diferiŃi; originalul se păstrează în arhiva angajatorului la care s-a produs evenimentul şi celelalte exemplare se păstrează de 
către ceilalŃi angajatori; 
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• în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, din 
care, originalul se înaintează organelor de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă 
care a efectuat cercetarea; 

• într-un exemplar, pentru incidentele periculoase, care se păstrează la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat 
cercetarea; 

• în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de InspecŃia Muncii, din care, originalul se înaintează organelor de urmărire 
penală, un exemplar se păstrează la InspecŃia Muncii şi un exemplar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a 
produs evenimentul. 

• În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau  a incidentelor periculoase 
în care faptele comise pot fi considerate infracŃiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul 
fiind înaintat organului de urmărire penală. 

 
Art. 23  

Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către angajator, se înaintează, pentru verificare şi avizare, la inspectoratul 
teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. 

Inspectoratul teritorial de muncă va analiza dosarul, va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii. 
Dosarul va fi însoŃit de aviz conform modelului prevăzut în anexa nr...... 
În cazul în care cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, inspectoratul teritorial de muncă poate dispune completarea 

dosarului şi revizuirea procesului verbal de cercetare, sau, după caz, poate interveni şi efectua cercetarea. 
Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs în condiŃiile prevăzute la art. 23 alin. (2), inspectoratul 

teritorial de muncă va înainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare. 
 
Art. 24  

Dosarul de cercetare întocmit de inspectoratul teritorial de muncă va fi înaintat, în vederea avizării, la InspecŃia Muncii, în cel 
mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării. 

Dosarul de cercetare pentru cazul dispariŃiei de persoane, ca urmare a unui eveniment şi în împrejurări care îndreptăŃesc 
presupunerea decesului acestora, va fi păstrat la inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii 
judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare; după completarea dosarului, 
acesta va fi  înaintat în vederea avizării la InspecŃia Muncii. 

InspecŃia Muncii avizează şi restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii. 
(4)    Dosarul va fi însoŃit de aviz conform modelului prevăzut în anexa nr......FIAM/2007 
(5) Inspectoratul teritorial de muncă transmite dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) organelor de urmărire penală, numai 

după ce au fost avizate de către InspecŃia Muncii, însoŃite de aviz.  
 
Art. 25  

Parchetele de pe lângă tribunale şi judecătorii vor comunica inspectoratului teritorial de muncă rezultatul anchetei penale, în 
termen de 15 zile lucrătoare de la definitivarea acesteia. 
 
Art. 26 

Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organelor de urmărire penală, se restituie la inspectoratul 
teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, pentru completare şi revizuire, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca 
urmare a accidentului suferit,  confirmat în baza unui act medico-legal. 

Restituirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă se  face în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. 
Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) şi revizuirea procesului verbal de cercetare a evenimentului se face în cel mult 5 

zile lucrătoare de la primirea dosarului la inspectoratul teritorial de muncă. 
Completarea şi revizuirea dosarului se fac în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. c) şi art. 25.   

 
Art. 27 

Procesul-verbal de cercetare a evenimentelor trebuie să conŃină următoarele capitole: 
Data încheierii procesului-verbal;  

• Numele persoanelor şi în ce calitate efectuează cercetarea evenimentului;  
• Perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea;  

Obiectul cercetării; 
Data şi ora producerii evenimentului;  
Locul producerii evenimentului; 
Datele de identificare a angajatorului la care s-a produs evenimentul;  
Datele de identificare a accidentatului/accidentaŃilor;  
Descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul;  
Urmările evenimentului şi/sau urmările suferite de persoanele accidentate; 
Cauza producerii evenimentului ; 
Alte cauze care au concurat la producerea evenimentului;  
Alte constatări făcute cu ocazia cercetării evenimentului;   
Persoanele răspunzătoare de încălcarea reglementărilor legale, prevăzute la lit. k), l) şi m);  
SancŃiunile contravenŃionale aplicate;  
Propuneri pentru cercetare penală; 
Caracterul accidentului; 
Angajatorul care înregistrează accidentul de muncă sau incidentul periculos; 
Măsuri dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare şi persoanele responsabile pentru realizarea acestora; 
Termenul de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute la lit.s);  
Numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora; 
Numele şi semnătura persoanei/persoanelor care au efectuat cercetarea; 
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Avizul inspectorului-şef adjunct securitate şi sănătate în muncă; 
Avizul compartiment legislaŃie contencios, în cazul evenimentelor cercetate de către inspectoratul teritorial de muncă sau InspecŃia 
Muncii; 
Viza inspectorului-şef.  
 
Art. 28  

În capitolul prevăzut la art.27 lit.b) se vor indica, de asemenea, prevederile legislative potrivit cărora persoanele sunt 
îndreptăŃite să efectueze cercetarea, precum şi numele angajatorului şi al persoanelor care au participat din partea organelor competente 
la primele cercetări. 

În capitolul prevăzut la art.27 lit.c) se vor indica, de asemenea, motivele pentru care s-a solicitat prelungirea termenului de 
cercetare. 

În capitolul prevăzut la art.27 lit.e) se va indica, de asemenea, data decesului, pentru cazul în care s-a produs un eveniment şi 
ulterior a survenit decesul victimelor implicate în acest eveniment. 

În capitolul prevăzut la art.27 lit.g) se vor indica, de asemenea, numele angajatorului la care este/a fost angajată victima sau al 
reprezentantului său legal, nr. documentului prin care s-a certificat autorizarea de funcŃionare din punct de vedere al securităŃii şi sănătăŃii 
în muncă, adresa punctului de lucru.  

În capitolul prevăzut la art.27 lit.h) se vor indica, de asemenea următoarele: numele, prenumele, cetăŃenia, 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 muncă, data efectuării ultimului instructaj în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, iar 
pentru persoanele care, în momentul accidentării, desfăşurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire şi la 
aceasta. 

Capitolul prevăzut la art.27 lit.i) va conŃine următoarele subcapitole:    
• Descrierea detaliată a locul producerii evenimentului,  
• Descrierea detaliată a echipamentului de muncă,  
• Descrierea detaliată a împrejurărilor   
• Descrierea detaliată a modului în care s-a produs evenimentul.  
În capitolele prevăzute la art.27 lit.k)-m) se va face trimitere la reglementările legale în vigoare, încălcate, precizând actele normative 

nerespectate, cu redarea integrală a textului acestora. 
Denumirea capitolul prevăzut la art.27 lit.o) se va schimba cu „Propuneri pentru sancŃiuni administrative şi disciplinare”, in cazul 

accidentelor cu ITM. 
 Capitolele prevăzute la art.27 lit.w)-y) se vor regăsi în procesul verbal de cercetare numai pentru evenimentele cercetate de către 

inspectoratul teritorial de muncă sau InspecŃia Muncii, conform competenŃelor. 
În cazul accidentelor cu ITM, procesul verbal de cercetare se va încheia cu capitolul denumit „Viza angajatorului”. 
În cazul în care evenimentul întruneşte condiŃiile unui accident de muncă, împrejurările identificate la capitolul prevăzut la art.27 lit.i) 

şi cauza stabilită la capitolul prevăzut la art.27 lit. k) se vor codifica conform F.I.A.M. 
În cazul în care din cercetare rezultă că nu sunt întrunite condiŃiile unui accident de muncă, atât împrejurările, cât şi cauzele nu se 

vor codifica. 
. 
 
Art. 29  

În situaŃiile în care, din cercetare, rezultă că accidentul nu întruneşte condiŃiile pentru a fi încadrat ca accident de muncă, se va 
face această menŃiune la capitolele procesului-verbal de cercetare prevăzute la art. 27 lit.q) şi lit.r) şi, după caz, se vor dispune măsurile 
care trebuie luate de angajator, pentru prevenirea unor cazuri asemănătoare. 
 
Art. 30 

(1) În situaŃia în care, cu ocazia cercetării unui eveniment, inspectorii de muncă constată contravenŃii şi, în acelaşi timp, fac şi 
propuneri de anchetă penală, în procesul-verbal de cercetare se va menŃiona că sancŃiunile dispuse contravenienŃilor devin aplicabile 
imediat după finalizarea cercetării, fără a se aştepta instrumentarea cazului de către organele de urmărire penală competente. 

(2) Comisia de cercetare a unui eveniment numită de către angajator poate face propuneri de sancŃiuni disciplinare şi/sau 
administrative, pe care le va menŃiona în procesul-verbal de cercetare. 
 
Art. 31 

(1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în: 
• trei exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă,  pentru angajatorul care 

înregistrează accidentul, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul, C.J.P.A.S.  
• mai multe exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă pentru lucrători cu angajatori 

diferiŃi, pentru fiecare angajator, inspectoratul teritorial de muncă care a avizat dosarul, C.J.P.A.S.  
• cinci exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru angajatorul care înregistrează accidentul, organul 

de urmărire penală, inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, C.J.P.A.S. ; 
• cinci  exemplare, în cazul accidentului de munc ă mortal sau al celui colectiv, precum şi în cazul accidentului în afara 

muncii,  pentru  angajatorul care înregistreaz ă accidentul, organul de urm ărire penal ă, inspectoratul teritorial de munc ă 
care a efectuat cercetarea, Inspec Ńia Muncii, C.J.P.A.S. ; 

• cinci exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru angajatorul care înregistrează incidentul, organele de urmărire penală, 
inspectoratul teritorial de muncă care a efectuat cercetarea, InspecŃia Muncii, C.J.P.A.S.  

Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit intr-un număr mai mare de exemplare, după caz. 
 
Art.32 

În cazul în care accidentul de muncă  s-a produs la un angajator, altul decît cel care îl înregistrează, un exemplar din procesul-
verbal de cercetare va fi trimis şi acestuia. 
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În cazul în care angajatorul la care se înregistrează accidentul de muncă îşi are sediul pe teritoriul altui judeŃ decât cel pe raza 
căruia s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia 
are sediul angajatorul. 
 
NOTA la Art.32   

Angajatorul/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecŃie/serviciul extern de prevenire şi protecŃie va solicita în 
cazul certificatelor medicale cu cod de diagnostic care poate fi apărută în timpul procesului de muncă o declara Ńie scris ă din partea 
lucrătorului despre modul şi împrejurările în care s-a petrecut . 
 
 
 
 


