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PREZENTAREA ULTIMELOR NOUTĂŢI REFERITOARE LA 
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

Dr. Ing. Dantes Nicolae BRATU 
Inspector General de Stat

ACTE NORMATIVE PENTRU AUTORIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ



Doamnelor şi domnilor, 
Stimată audienţă, 

• Mulţumesc pentru invitaţia pe care aţi adresat-o conducerii Inspecţiei Muncii de a 
participa la acest eveniment care oferă oportunitatea schimbului de experienţă şi a 
dezbaterii problematicii de securitate si sănătate în muncă, prin abordarea unei 
tematici de actualitate din acest domeniu: 

✓ Prezentarea ultimelor noutăţi referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 
✓ Acte normative pentru autorizarea întreprinderilor din punct de vedere al securităţii 

şi sănătăţii în muncă. 
• Această întâlnire are ca scop focalizarea atenţiei publicului larg asupra domeniului 

securităţii şi sănătăţii şi să furnizeze informaţiile tehnice, ştiinţifice şi economice 
utile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru participanţii acestui 
eveniment. 

• De asemenea, aş dori să adresez mulţumiri tuturor celor care s-au implicat în 
organizarea acestui eveniment. 

• Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă în prezent unul dintre domeniile cele 
mai importante şi mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale.
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• Acest domeniu reprezintă o parte integrantă a conceperii organizării şi 
desfăşurării proceselor de muncă şi are rolul ca prin măsuri şi mijloace 
specifice să prevină disfuncţionalităţile din cadrul sistemului de muncă 
astfel încât acesta să se desfăşoare în condiţii de maximă eficienţă şi 
siguranţă.  

• Scopul final al activităţii de securitate şi sănătate în muncă este protejarea 
vieţii, integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi 
îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor 
condiţii de muncă care să le asigure acestora confortul fizic, psihic şi 
social.  

▪ De asemenea, garantarea unui mediu de lucru sigur și sănătos pentru cei 
peste 217 milioane de angajați din UE reprezintă un obiectiv strategic 
pentru Comisia Europeană, care desfășoară în acest sens o strânsă 
colaborare cu statele membre, partenerii sociali și celelalte instituții ale UE. 
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➢ Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin 
care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă, 
securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

➢ Înfiinţată şi organizată în baza Legii nr. 108/1999, republicată, în 
conformitate cu Convenţia nr. 81/1947 şi Convenţia nr. 129/1969 ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

➢ Membră a Asociaţiei Internaţionale a Inspecţiilor Muncii şi a Comitetului 
Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (en.SLIC).

➢ Scop principal: urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatori, 
în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a 
celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi 
sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în 
desfăşurarea activităţii.

➢ Asigură protecţia socială a muncii, în baza prevederilor art. 41 din 
Constituţia României, republicată.

INSPECŢIA MUNCII
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▪ Controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, în 
domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
supravegherii pieţei.

▪  Furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la 
mijloacele de aplicare a prevederilor legale în domeniile de 
competenţă.

▪  Informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau 
abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare.

▪  Prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate. 

▪  Iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din 
domeniile sale de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

ATRIBUŢIILE GENERALE ALE INSPECŢIEI MUNCII



ATRIBUŢIILE INSPECŢIEI MUNCII ÎN DOMENIUL 
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ (I)
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• Controleaza, coordoneaza şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor 
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, ce decurg din legislaţia 
natională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

• Cerceteaza evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, 
stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile 
implicate în ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi 
bolilor profesionale.

• Autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sanătăţii în muncă 
funcţionarea persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune 
retragerea autorizării, în condiţiile legii.

• Analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protectie şi propune, 
dupa caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi 
de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în 
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale 
de muncă retragerea abilitării.
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ATRIBUŢIILE INSPECŢIEI MUNCII ÎN DOMENIUL 
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(II) 

• Eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele 
normative aplicabile.

• Dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de 
muncă, în cazul în care se constată o stare de pericol grav şi iminent de 
accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele 
de urmărire penală.

• Dispune angajatorului efectuarea de măsuratori, determinări şi expertize 
pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor 
evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a 
încadrării nivelului noxelor profesionale în limite admisibile la locurile de 
muncă, cheltuielile fiind suportate de către angajator.
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Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 
Profesională al Inspecţiei Muncii

INSPECŢIA  MUNCII  
aparat central

42 Inspectorate Teritoriale de Muncă

ORGANIZAREA INSPECŢIEI MUNCII



1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
2.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 
în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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ACTE NORMATIVE PENTRU AUTORIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(I)  



 1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

      Art. 13: 
      În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru 
      prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, angajatorii au 
      următoarele obligaţii: 
      Art. 13, lit. c):”să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al 
      securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi, 
      conform prevederilor legale”.  
      2.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

      Art. 3:”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, înainte de începerea oricărei activităţi". 
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ACTE NORMATIVE PENTRU AUTORIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(II)



Art. 4: 
Nu se autorizează, potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate de H.G.nr. 1425/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
b) 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 Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cu modificările şi completările ulterioare.
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ACTE NORMATIVE PENTRU AUTORIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(III)



3.Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
Art. 2: „Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, grupurile de interes 
economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile 
cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se 
înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite 
în sensul prezentei legi solicitanţi”. 
Art. 6(1): „Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi 
persoanelor juridice prevazute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea 
altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţioneaza în registrul comerţului”. 
Art. 6(2): „Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului se face la biroul unic 
din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lânga tribunal de catre fondatori, 
administratori sau de reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, 
în condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare”.
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ACTE NORMATIVE PENTRU AUTORIZAREA 
ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(IV)



• ART. 15(1): „În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului 
registrului comerţului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare 
conţinând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de 
înscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu 
cererea de înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria 
răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să rezulte, 
după caz, că: 

  a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile 
secundare,  activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani; 

      b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de 
legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului 
şi protecţiei muncii, pentru activităţile precizate în declaraţia-tip.”
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SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(V)
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 ACTE NORMATIVE PENTRU AUTORIZAREA  
 ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL 

SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ(VI)

Art. 17^1(1) :” Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă 
tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanţilor certificate 
constatatoare care atestă că: 
•     a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la 

sediul social sau secundar nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul 
constitutiv sau modificator; 

•     b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt 
îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul 
sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile 
declarate; 

•   c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările 
intervenite faţă de declaraţia-tip anterioară. 

•     (2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se eliberează o 
dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de menţiuni. 

•     (3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un 
certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 
15.”



4.Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale 
• Art. 3(1): În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de 

stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii 
Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe 
teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege. 

     (2) Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau 
          profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă. 
     (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru activităţile prevăzute de Codul CAEN a  
        căror desfăşurare în una dintre formele prevăzute de art. 4 nu este reglementată exclusiv        

potrivit unei legi speciale. 
• Art. 4:Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) pot desfăşura activităţile economice după 

cum urmează: 
     a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 
     b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; 
     c) ca membri ai unei întreprinderi familiale.
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 ÎNTREPRINDERILOR DIN PUNCT DE VEDERE 
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• Art. 8(1): Pot desfăşura activităţi economice în una dintre formele prevăzute la art. 4 persoanele 
fizice care: 

•     a) au împlinit vârsta de 18 ani, în cazul persoanelor fizice care solicită autorizarea pentru 
desfăşurarea de activităţi economice conform art. 4 lit. a) şi b) şi al reprezentantului întreprinderii 
familiale, respectiv vârsta de 16 ani, în cazul membrilor întreprinderii familiale; 

•     b) nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina 
financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; 

•     c) au un sediu profesional declarat conform art. 9 alin. (2); 
•     d) declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia 

specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii. 
•     (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face potrivit art. 5, 15 şi următoarele din 

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, atât pentru sediul profesional, 
pentru fiecare punct de lucru, cât şi pentru activităţile desfăşurate în afara sediului profesional sau a 
punctelor de lucru. 

• (3) În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activităţi economice este 
necesară îndeplinirea unor condiţii de pregătire profesională şi/sau de atestare a pregătirii 
profesionale, persoanele prevăzute la art. 4 trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.
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VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIE ! 

Dr. Ing. Dantes Nicolae BRATU 
INSPECTOR GENERAL DE STAT
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