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                                   Instrucţiune Proprie Nr. 2 

               pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

   ACCIDENTELE DE MUNCA 

 
 

1. PREVEDERI GENERALE 
    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 
domeniul invatamint public si activitati anexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 
activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau eliminarea 
pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati conexe şi 
desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 
domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA si 
extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în domeniul 
sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate în muncă . 

Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va realiza 
potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 



 

 

 

 

 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI 

PROTECTIE 

Str. Croitorilor nr. 13, Cluj-Napoca,  

     RO 400079  

tel.0264 532221 

fax.0264 590592 

 

Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic şi 
vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în domeniu,modificări 
în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin introducerea unor noi 
echipamente de muncă şi noi proceduri. 
 

   2. ACCIDENTE DE MUNCA 

       Conform Legii 319/2006, art. 5, lit. g, prin accident de muncă se înţelege vătămarea violentă 
a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă 
sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de 
cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces. 

        În sensul prevederilor art. 5, lit. g), este, de asemenea, accident de muncă: 

• Accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea 
angajatorului; 

 

• Accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, 
inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara graniţelor ţării, în 
timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini; 

 

• Accidentul suferit în cadrul activităţilor cultural sportive organizate, în timpul şi din cauza 
îndeplinirii acestor activităţi; 

 

• Accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie 
iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti; 

 

• Accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie 
iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi 
privat; 

 

• Accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la 
sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc 
de muncă organizat de aceştia, în timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei 
exclusive a accidentatului; 

 

•  Accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a facut în timpul şi pe traseul normal de la 
domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. 
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• Accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa 
persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea 
unei sarcini de muncă. 

 

• Accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa 
persoanei fizice la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de 
acesta, la o altă persoană juridică sau fízică, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe 
durata normală de deplasare. 

 

• Accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda 
uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea 
personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie 
de angajator, dacă se află în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă 
la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. 

 

• Accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri 
organizate de angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. 

 

• Accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române, 
delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării, pe durata şi 
traseul prevăzute în documentul de deplasare. 

 

• Accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor 
ţări, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate de 
persoane juridice române cu parteneri stăini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor 
de serviciu; 

 

• Accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecţionare a 
pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de 
practică. 

 

• Accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, 
cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăznet (electrocutare), dacă victima se afla în 
timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. 

 

•  Dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care 
îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. 

 

• Accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a 
unei agresiuni. 
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       În situaţiile menţionate mai sus, deplasarea trebuie să se facă fără abateri 

nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se facă în condiţiile prevăzute de 
reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare. 

       Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor 
accidentate, în: 

a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă (i.t.m.) de cel puţin 3 zile 
calendaristice; 

b) accidente care produc invaliditate; 
c) accidente mortale; 
d) accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din 

aceeaşi cauză.     
  Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de 

cercetare. 

       Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, precum şi la asigurator, potrivit legii. 

       Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: 

a) de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de 
muncă; 

b) de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, în cazul evenimentelor care au produs 
invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase, în 
cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la 
angajatorii persoane fizice, precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute; 

c) de către Inspecţia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente 
deosebite, precum avariile sau exploziile; 

d) de către Autorităţile de Sănătate Publică Teritoriale, în cazul suspiciunilor de boală 
profesională şi a bolilor legate de profesiune. 

  Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. 

  

Sef Serviciu Prevenire si Protectie              Inspector de Securitate si Sanatate in Munca 

Sing.  Laurentiu Prunaru                                                   Ing. Vlentin  Chicinas  


