
1 
 

INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

07 martie 2022 

 

√ Legea 37/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind 
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicat in Monitorul Oficial 
216/07.03.2022 

→ Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcţie se face prin încadrarea acesteia în una dintre 
următoarele patru clase de risc: 

a) Clasa de risc seismic RsI, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbuşire, totală sau parţială, 
la acţiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime; 

b) Clasa de risc seismic RsII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acţiunea 
cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranţa 
utilizatorilor, dar la care prăbuşirea totală sau parţială este puţin probabilă; 

c) Clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acţiunea 
cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care poate pune în pericol siguranţa 
utilizatorilor; 

d) Clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic aşteptat sub efectul 
cutremurului de proiectare, corespunzător stării-limită ultime, este similar celui aşteptat pentru clădirile 
proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare." 

2.La articolul 2, alineatele (21) şi (22) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(21) Până la data de 1 ianuarie 2023, conducătorii instituţiilor publice vor dispune începerea 
expertizării tehnice, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor 
de intervenţie, asupra construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se 
desfăşoară activităţi didactice care se află în patrimoniul instituţiilor publice respective şi care au fost 
construite înainte de anul 1978. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic 
şi a fundamentării măsurilor de intervenţie vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024. 

(22) Până la data de 1 ianuarie 2023, conducătorii instituţiilor publice vor dispune începerea 
expertizării tehnice, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor 
de intervenţie asupra construcţiilor cu destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care se 
află în patrimoniul instituţiilor publice respective şi care au fost construite înainte de anul 1978. 
Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de 
intervenţie vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024." 

3.La articolul 2, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins: 
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"(23) Sursa de finanţare pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (21) şi (22) este asigurată de la 
bugetul de stat, prin Ministerul Educaţiei, prin Ministerul Sănătăţii sau prin bugetul altor ministere şi 
instituţii cu reţea sanitară proprie, după caz, la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale." 

4.La articolul 24 alineatul (1), literele i) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (21) şi (22) de către conducătorii instituţiilor publice care au în 
administrare construcţii cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ, precum şi construcţii cu 
destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care au fost construite înainte de anul 1978; 

j) neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire 
a prevederilor art. 2 alin. (21) şi (22) de către conducătorii instituţiilor publice care au în administrare 
construcţii cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ, precum şi construcţii cu destinaţia de 
spital, policlinică sau dispensar policlinic, care au fost construite înainte de anul 1978." 

5.La articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control 
ale primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti, în cazul 
proprietarilor sau administratorilor, şi de către prefect, în cazul primarului general al municipiului 
Bucureşti, respectiv al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi în cazul conducătorilor 
celorlalte instituţii publice, altele decât primăriile, şi care au în administrare construcţii cu destinaţia de 
unităţi sau instituţii de învăţământ, precum şi construcţii cu destinaţia de spital, policlinică sau dispensar 
policlinic." 

6.La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: 

"(5) Pentru construcţiile cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ, precum şi pentru 
construcţiile cu destinaţia de spital, policlinică sau dispensar policlinic aflate în administrarea instituţiilor 
din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv în subordinea Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
şi Serviciului de Protecţie şi Pază, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
structurile proprii cu atribuţii de control." 

 

√ Legea nr. 40/2022 pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată in Monitorul Oficial 216/07.03.2022. 

→ La articolul 87 din Legea nr. 448/2006, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul 
(12), cu următorul cuprins: 

"(12)Pentru persoanele cu handicap, pentru care comisia de evaluare a stabilit anterior încadrarea în 
gradul de handicap grav, cu excepţia celor prevăzute la alin. (11), reevaluarea periodică se poate face la 
domiciliul persoanei, la cererea acesteia ori a reprezentantului său legal. Comisia de evaluare se 
deplasează la domiciliul persoanei după o prealabilă programare şi informare a acesteia cu privire la 
data şi ora efectuării evaluării periodice." 

 

√ Hotararea nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în 
locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru 
cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, 
precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 
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prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor 
Interne , publicată in Monitorul Oficial 219/05.03.2022 

→ Art. 1 

(1)Se aprobă valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii 
deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie 
potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă 
de 100 de lei/zi/persoană, TVA inclus. 

(2)În situaţia în care în aceeaşi cameră sunt cazate două sau mai multe persoane, valoarea maximă a 
cazării pentru o cameră nu poate depăşi suma de 230 de lei/zi, TVA inclus. 

Art. 2 

(1)Se aprobă valoarea maximă a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii 
deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie 
potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, puse la dispoziţie de către 
instituţiile sau autorităţile publice centrale sau locale ori de către operatorii economici publici sau 
privaţi, în sumă de 50 de lei/zi/persoană. 

(2)Costurile aferente cazării prevăzute la alin. (1) includ cheltuielile necesare funcţionării locaţiei, 
respectiv cheltuielile cu utilităţile şi cele necesare întreţinerii spaţiului. 

Art. 3 

Plata serviciilor de cazare prevăzute la art. 1 sau, după caz, decontarea serviciilor prevăzute la art. 2 se 
efectuează pe baza documentelor justificative, emise de unitatea care a asigurat spaţiile de cazare. 

Art. 4 

(1)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022, pentru Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, cu suma de 207.890 mii lei, din care la capitolul 61.01 "Ordine publică 
şi siguranţă naţională", titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu suma de 3.800 mii lei şi la capitolul 68.01 "Asigurări 
şi asistenţă socială", titlul 57 "Asistenţă socială", cu suma de 204.090 mii lei, reprezentând credite de 
angajament şi credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022. 

(2)Suma alocată potrivit prevederilor alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate cu 
utilităţile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini 
sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, a celor 
necesare funcţionării taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară, precum şi a celor aferente 
cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă 
pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit valorilor maxime prevăzute la art. 1 şi 2. 

(3)Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a 
sumei alocate potrivit prevederilor alin. (1). 

(4)Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului până la 
sfârşitul anului 2022. 

https://sintact.ro/#/dokument/16870072?cm=DOCUMENT
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(5)Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, 
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului 
Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022. 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 259/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicat in Monitorul Oficial 223/07.03.2022. 

→ Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1.La articolul 2, punctele 16 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, dar 
nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din 
lege; 

.................................................................................................. 

20. raportare a bolilor profesionale declarate, contestate şi infirmate - procedura prin care direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit informaţii referitoare la bolile 
profesionale declarate, a celor contestate şi a celor infirmate, precum şi motivarea infirmării lor, la 
Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secţia sănătate ocupaţională şi 
informare toxicologică, Compartimentul sănătate ocupaţională din cadrul Institutului Naţional de 
Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul 
comunitar, care se includ în Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, prevăzut la 
art. 166;" 

2.La articolul 2, după punctul 20 se introductrei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul cuprins: 

"21. semnătură electronică - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 10 din 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de 
abrogare a Directivei 1999/93/CE; 

22. semnătură electronică avansată - semnătura electronică avansată astfel cum este definită la art. 3 
pct. 11 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 
privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă 
şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE; 

23. semnătură electronică calificată - semnătura electronică calificată astfel cum este definită la art. 3 
pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 
privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă 
şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE." 

3.Articolul 27 se abrogă. 

4.La articolul 36 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) reprezentantul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, din cadrul comisiei de autorizare judeţene sau a 
municipiului Bucureşti, înfiinţată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale potrivit art. 22 alin. (2) din 

https://sintact.ro/#/dokument/16874348?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16872087?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16874347?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79148950?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79131213?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79148950?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79131213?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79148950?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/79131213?cm=DOCUMENT
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Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;" 

5.La articolul 81, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 81 

(1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod 
obligatoriu în fişa de instruire individuală, întocmită pe suport hârtie sau în format electronic, conform 
informaţiilor prevăzute în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii. 

(2) Completarea fişei de instruire individuală se va face în format electronic sau olograf, în funcţie de 
varianta de instruire aleasă, imediat după verificarea instruirii. 

.................................................................................................. 

(4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, pe suport hârtie 
sau în format electronic, după caz, şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de 
către medicul de medicina muncii. 

(5) Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, pe suport hârtie sau în format 
electronic, după caz, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă." 

6.La articolul 81, după alineatul (3) se introductrei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins: 

"(31) În funcţie de modalitatea stabilită de angajator prin regulamentul intern, fişa de instruire 
individuală se semnează olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau 
semnătură electronică calificată. 

(32) În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. o) şi alin. (4) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile privind utilizarea semnăturii 
electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate pentru semnarea fişei 
de instruire individuală se regăsesc în contractul individual de muncă. 

(33) Angajatorul are obligaţia de a asigura trasabilitatea şi integritatea materialelor utilizate în cadrul 
fiecărei instruiri în format electronic a lucrătorului." 

7.După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 811, cu următorul cuprins: 

"Art. 811 

În cazul în care instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează în format 
electronic, fişa de instruire trebuie să fie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de 
instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică 
calificată." 

8.La articolul 82, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 82 

(1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia 
altor participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul 
stabileşte prin regulamentul intern instrucţiuni privind deplasarea acestora în întreprindere şi/sau 
unitate. 

.................................................................................................. 

(3) Rezultatul instruirii prevăzute la alin. (2) se consemnează: 

a) pe suport hârtie în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; sau 

https://sintact.ro/#/dokument/16823099?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16838440?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16838437?cm=DOCUMENT
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b) în format electronic, cuprinzând informaţiile prevăzute în anexa nr. 12. 

(4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte pe suport hârtie în două exemplare sau în format electronic 
şi se păstrează atât de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie 
care a efectuat instruirea, cât şi de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de 
către conducătorul grupului. Dacă este întocmită în format electronic, fişa de instruire colectivă se 
semnează cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică 
calificată." 

9.La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (1) se consemnează: 

a) pe suport hârtie în fişa de instruire individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; sau 

b) în format electronic, cuprinzând informaţiile prevăzute în anexa nr. 11." 

10.Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 94 

Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după 
verificarea însuşirii cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se 
consemnează în fişa de instruire individuală întocmită pe suport hârtie sau în format electronic." 

11.La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(4) Verificarea efectuării instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează 
instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi 
protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor 
olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică 
calificată, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător." 

12.La articolul 108, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul se comunică 
şi angajatorilor acestora de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul." 

13.La articolul 109, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"a) denumirea/numele angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, 
denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;" 

14.La articolul 112, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor 
angajatori români aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, 
inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se află sediile sociale ale angajatorilor vor comunica 
evenimentele la Inspecţia Muncii." 

15.La articolul 116, alineatele (1), (11) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"Art. 116 

(1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către 
angajatorul la care este angajată victima. 

(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele cazuri: 

a) lucrătorii au suferit o invaliditate evidentă; 
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b) victimele sunt cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi care sunt lucrători ai unor 
angajatori străini; 

c) printre victime se află cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi care sunt lucrători 
ai unor angajatori străini. 

.................................................................................................. 

(6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, comisia de cercetare, numită de către 
angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, va fi constituită din reprezentanţi ai tuturor 
angajatorilor victimelor evenimentului." 

16.La articolul 118, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării şi analizării probelor în vederea 
cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima." 

17.La articolul 119, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare analizării probelor prelevate 
cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima sau care se face 
răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul." 

18.La articolul 122 alineatul (1), literele c) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"c) nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către 
inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de 
muncă/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de 
prevenire şi protecţie, iar în absenţa acestuia, de serviciul extern de prevenire şi protecţie, în cazul 
evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului, şi semnată de către angajator, care 
va cuprinde precizări referitoare la poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual 
de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, 
închiderea fişei de instruire individuală prin barare şi semnătură în cazul întocmirii acesteia pe suport 
hârtie, ridicarea de documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate 
cauzele şi împrejurările producerii evenimentului; 

.................................................................................................. 

k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor; în 
caz de deces aceste fişe se vor anexa în original dacă au fost întocmite pe suport hârtie şi pe suport 
electronic dacă au fost întocmite şi semnate cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată 
sau semnătură electronică calificată;" 

19.La articolul 128, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"g) datele de identificare ale angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, numele 
reprezentantului său legal, precum şi denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat 
accidentatul, numele reprezentantului său legal;" 

20.La articolul 136, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană, din proprie 
iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi 
iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator se 
înregistrează de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul." 

21.La articolul 143, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 143 
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(1) Comunicarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării în care sunt implicaţi lucrători ai unor 
angajatori români se face conform prevederilor art. 108, 109 şi art. 112 alin. (4)." 

22.La articolul 144, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(11) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept consecinţă incapacitatea 
temporară de muncă pentru lucrătorii asiguraţi potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul 
de cercetare întocmit de comisia numită de angajator cuprinde: 

a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. 
c), c1), d), g), n), p), q) şi la art. 122 alin. (2); 

b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului/reprezentantului angajatorului, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 27; 

c) declaraţiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de 
angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii 
evenimentului şi care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în faţa organelor de cercetare 
prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28." 

23.La articolul 144, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: 

"(12) Dosarul de cercetare prevăzut la alin. (11) va fi completat cu informarea, prevăzută în anexa nr. 29, 
a casei teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială în care se află sediul angajatorului, 
transmisă inspectoratului teritorial de muncă din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, cu privire la 
producerea unui eveniment considerat accident de muncă conform legislaţiei din statul în care s-a 
produs şi în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, care devine parte integrantă a 
acestuia." 

24.La articolul 144, alineatele (4) şi (5) se abrogă. 

25.La articolul 144, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

"(6) În cazul în care cercetarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din 
lege, documentele prevăzute la alin. (11) sunt puse la dispoziţia organului de cercetare de către 
angajatorul la care era angajată victima." 

26.La articolul 145, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(3) Dosarul de cercetare va cuprinde: 

a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k), o) şi, după caz, cele prevăzute la lit. c), c1), 
d), g), l), m), n), p), q) şi la art. 122 alin. (2); 

b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului/reprezentantului angajatorului, conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 27; 

c) declaraţiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de 
angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii 
evenimentului şi care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în faţa organelor de cercetare 
prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28; 

d) după caz, informarea casei teritoriale de pensii din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza 
căreia se află sediul angajatorului către inspectoratul teritorial de muncă din aceeaşi unitate 
administrativ-teritorială, privind producerea în afara graniţelor ţării a unui eveniment considerat 
accident de muncă, conform legislaţiei din statul în care s-a produs şi în care a fost implicat lucrătorul 
unui angajator român, conform anexei nr. 29. 

https://sintact.ro/#/dokument/16833317?cm=DOCUMENT
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(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt puse la dispoziţia organului de cercetare prevăzut la 
art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege de către angajatorul la care era angajată victima. 

(5) Cheltuielile necesare traducerii în limba română a documentelor anexate la dosarul de cercetare se 
suportă de către angajatorul sau angajatorii victimei/victimelor." 

27.La articolul 145, după alineatul (5) se introducdouă noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul 
cuprins: 

"(6) Termenul de finalizare a cercetării evenimentelor pentru care angajatorul menţionat la alin. (1) a 
solicitat prelungirea în termenul prevăzut la art. 120, în scris şi argumentat, la inspectoratul teritorial de 
muncă, Inspecţia Muncii, după caz, nu poate depăşi 9 luni de la data comunicării. 

(7) În situaţia în care angajatorul menţionat la alin. (1) nu a comunicat producerea evenimentului în 
afara graniţelor ţării în care a fost implicat lucrătorul, nu a solicitat în scris şi argumentat prelungirea 
termenului de cercetare prevăzut la art. 120, prevederile alin. (6) se aplică de la data sesizării 
inspectoratului teritorial de muncă de către casa teritorială de pensii în temeiul art. 144 alin. (12)." 

28.Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 149 

Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se va semnala obligatoriu 
de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi de locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii 
medicale, prin completarea fişei de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, conform domeniului de 
competenţă." 

29.Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 150 

(1) Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicaţie acută profesională trimite bolnavul 
cu fişa de semnalare BP1 la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica/secţia de medicina 
muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea stabilirii diagnosticului de 
boală şi diagnosticului prezumtiv de boală profesională. 

(2) Medicul specialist de medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de 
medicina muncii din structura spitalelor stabileşte diagnosticul prezumtiv de boală profesională în baza 
documentelor care atestă expunerea profesională şi completează fişa de semnalare BP1, conform 
domeniului de competenţă. 

(3) Boala profesională şi factorii de risc profesional sunt prezentaţi în Tabelul cu bolile profesionale cu 
declarare obligatorie, prevăzut în anexa nr. 22. 

(4) În situaţia în care pentru acelaşi bolnav sunt formulate mai multe diagnostice prezumtive de boală 
profesională, pentru fiecare diagnostic de boală profesională se va elibera câte o fişă de semnalare BP1." 

30.Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 151 

După primirea fişei de semnalare BP1, transmisă de către medicii prevăzuţi la art. 150 alin. (2), medicul 
specialist de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti cercetează în termen de 30 de zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii 
profesionale." 

31.Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 154 
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În procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se vor menţiona în mod special cauzele 
îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru 
prevenirea unor îmbolnăviri profesionale similare." 

32.Articolele 155 şi 156 se abrogă. 

33.Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 157 

Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20, se întocmeşte de 
către medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în 7 exemplare, din care un exemplar rămâne emitentului 
actului, iar restul exemplarelor se transmit către angajator, medicul de medicina muncii din clinica/secţia 
de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat 
îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul naţional de monitorizare a riscurilor 
din mediul comunitar şi asiguratorul la nivel teritorial." 

34.După articolul 157 se introducdouă noi articole, articolele 1571 şi 1572, cu următorul cuprins: 

"Art. 1571 

Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională prevăzut la art. 153 poate fi contestat în 
condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 1572 

(1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse în conformitate cu prevederile art. 1571, la nivelul 
fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie comisia de 
soluţionare a contestaţiilor. 

(2) Componenţa şi atribuţiile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc 
prin ordin al ministrului sănătăţii." 

35.Articolul 159 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 159 

(1) Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcţia de sănătate 
publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi cuprinde următoarele documente: 

a) opisul documentelor din dosar; 

b) fişa de semnalare BP1; 

c) documente care certifică ruta profesională, precum: copie de pe carnetul de muncă, extrase din 
Registrul general de evidenţă a salariaţilor, adeverinţe; 

d) documente care atestă expunerea profesională, precum: copie de pe fişa de identificare a factorilor 
de risc profesional, adeverinţe şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată; 

e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: documentul eliberat de medicul de medicina 
muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă, după caz; 

f) document medical care precizează diagnosticul prezumtiv de boală profesională, respectiv: biletul de 
ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau referat medical în cazul în 
care bolnavul nu a fost internat; 

https://sintact.ro/#/dokument/16856600?cm=DOCUMENT
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g) documente care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar 
de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă; 

h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională. 

(2) În vederea completării dosarului de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, angajatorul are 
obligaţia să pună la dispoziţia medicului de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termenul stabilit de acesta, toate documentele necesare 
solicitate." 

36.La articolul 160 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) semnalarea şi declararea se fac în termen de 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate 
cauză a îmbolnăvirii. Excepţie fac cazurile de cancer, pneumoconioze, fibroze pulmonare, pleurezie 
benignă prin expunere la azbest, îngroşări pleurale difuze prin expunere la azbest, îngroşări pleurale 
localizate - plăci pleurale, atelectazii rotunde prin expunere la azbest." 

37.După articolul 164 se introduce un nou articol, articolul 1641, cu următorul cuprins: 

"Art. 1641 

(1) În situaţii epidemiologice excepţionale, respectiv pandemii sau epidemii, stabilite de către 
autorităţile competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin excepţie de la procedura prevăzută la art. 149-164, cercetarea cazurilor de 
îmbolnăvire profesională prin expunere la factorul de risc biologic care a generat situaţia epidemiologică 
excepţională se face de către medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti în baza documentelor primite prin corespondenţa electronică sau 
poştală, fără a mai fi necesară prezenţa acestuia la sediul întreprinderii şi/sau unităţii la care a fost 
semnalat cazul de boală profesională. 

(2) Toate documentele generate în urma procedurii de la alin. (1), respectiv procesul-verbal de cercetare 
a cazului de boală profesională şi fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, se transmit 
conform art. 157 şi art. 165 alin. (4) prin corespondenţa electronică sau poştală." 

38.Articolul 165 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 165 

(1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în termen de 30 de zile de la data declarării de către 
direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a 
riscurilor din mediul comunitar, precum şi la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform 
legii. 

(2) Direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti trimite către Centrul naţional de 
monitorizare a riscurilor din mediul comunitar procesul-verbal de cercetare în original şi fişa de 
declarare a cazului de boală profesională BP2 în original. 

(3) Datele cuprinse în documentele enumerate la alin. (2) sunt înregistrate în Registrul operativ naţional 
informatizat al bolilor profesionale. 

(4) Fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 se întocmeşte în 6 exemplare pentru: direcţia 
de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, lucrătorul diagnosticat cu boală profesională, 
medicul de medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din 
structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul naţional de 
monitorizare a riscurilor din mediul comunitar şi asiguratorul la nivel teritorial." 

39.Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

https://sintact.ro/#/dokument/16988235?cm=DOCUMENT
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"Art. 166 

La nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar se constituie Registrul 
operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din 
documentele enumerate la art. 165 alin. (2)." 

40.Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 167 

Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură funcţia de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate şi asigură suportul 
tehnic profesional structurilor de specialitate din direcţiile de sănătate publică; 

b) coordonează şi participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare şi supraveghere a sănătăţii în 
relaţie cu mediul de viaţă şi muncă; 

c) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea şi controlul 
bolilor asociate determinanţilor din mediul de muncă; 

d) coordonează programe de studii şi cercetări în vederea evaluării sănătăţii în relaţie cu mediul de 
muncă; 

e) participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile de competenţă." 

41.Articolul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 168 

Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar raportează datele privind 
morbiditatea profesională către Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe 
de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii." 

42.Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 169 

Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar transmite, la cerere, informaţiile de 
interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra 
sănătăţii lucrătorilor." 

43.Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 171 

(1) Structurile de medicina muncii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti raportează anual Centrului naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar situaţia 
absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv, precum şi lista cu bolile legate 
de profesie. 

(2) Datele menţionate la alin. (1) sunt înregistrate în Registrul operativ naţional informatizat al bolilor 
profesionale." 

44.După articolul 1921 se introduce un articol nou, articolul 1922, cu următorul cuprins: 

"Art. 1922 

Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea prevederilor 
prezentelor norme metodologice, se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 
679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

https://sintact.ro/#/dokument/79153932?cm=DOCUMENT


13 
 

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 protecţia datelor), precum şi a 
legislaţiei naţionale de aplicare a acestuia." 

45.Articolul 193 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 193 

Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice." 

46.Anexa nr. 13 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

47.Anexa nr. 19 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

48.Anexa nr. 20 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta 
hotărâre. 

49.Anexa nr. 21 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta 
hotărâre. 

50.Anexa nr. 22 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta 
hotărâre. 

51.Anexa nr. 23 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta 
hotărâre. 

52.După anexa nr. 26 la normele metodologice se introductreinoi anexe, anexele nr. 27-29, având 
cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-9 la prezenta hotărâre. 

Art. II 

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va elabora un 
ordin al ministrului sănătăţii pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor prevăzute la art. 1572 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre. 

Art. III 

(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi 
atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
531 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare. 

(2)Contestaţiile depuse în baza Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi 
egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008, cu modificările ulterioare, şi rămase nesoluţionate până la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri se redirecţionează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare 
a ordinului prevăzut la art. II, de către secretariatul Institutului Naţional de Sănătate Publică către 
direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în sarcina comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor. 

(3)Contestaţiile prevăzute la alin. (2) vor fi preluate de comisiile de soluţionare a contestaţiilor 
constituite la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se subrogă 
în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii 
Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii 
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publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008, cu modificările 
ulterioare. 

(4)În cazul litigiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi 
de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, aflate pe rolul instanţelor de judecată, indiferent de 
faza de judecată, comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul direcţiilor de sănătate 
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei de 
experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, fiindu-le transmisă calitatea procesuală, iar reprezentarea acestora în instanţele de 
judecată se asigură de către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti. 

Art. IV 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale va modifica Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 455/2010 pentru 
constituirea comisiilor 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. 

Art. V 

Dosarele de cercetare nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru evenimentele 
produse în afara graniţelor ţării în care au fost implicaţi lucrători ai unor angajatori români aflaţi în 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, vor fi completate, în vederea finalizării, conform dispoziţiilor art. 144 
alin. (11) şi (12), cu respectarea prevederilor art. 144 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta hotărâre. 

 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 299/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, publicată in Monitorul 
Oficial 224/07.03.2022 

Art. I 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor şi transporturilor păzite cu efective de jandarmi 
se conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române." 

2.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 12 

(1) Paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se organizează şi se efectuează potrivit 
planului de pază, întocmit de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu unitatea de 
jandarmi care asigură efectivele pentru pază şi protecţie, după efectuarea analizei de risc de către 
personalul specializat din cadrul Jandarmeriei Române, numit prin ordin al inspectorului general al 
Jandarmeriei Române. 
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(2) Personalul specializat prevăzut la alin. (1) este acela care a parcurs un program de pregătire în 
domeniul analizei de risc, organizat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne." 

3.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 13 

(1) Formele, modalităţile şi procedeele specifice de acţiune se stabilesc de către comandantul/şeful 
unităţii, de comun acord cu conducătorul unităţii beneficiare, în funcţie de caracteristicile 
obiectivului/transportului, de concluziile recunoaşterii şi de analiza de risc efectuată. 

(2) Procedeele specifice de acţiune sunt: 

a) paza fizică; 

b) monitorizarea, supravegherea şi intervenţia. 

(3) Procedeele specifice de acţiune prevăzute la alin. (2) pot fi folosite individual sau combinat. 

(4) Supravegherea şi intervenţia prevăzute la alin. (2) lit. b) se realizează cu efective special destinate 
acestor activităţi sau cu efective implicate în alte misiuni. 

(5) Intervenţia la obiectivele şi transporturile a căror pază se asigură cu efective de jandarmi se execută 
conform planului de cooperare întocmit potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor 
interne. 

(6) Dispozitivele de protecţie fizică la obiectivele cu activităţi nucleare se stabilesc în conformitate cu 
normele metodologice prevăzute de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, acestea 
fiind complementare dispozitivului de pază cu efective de jandarmi. 

(7) În cazul obiectivelor/transporturilor la care paza, protecţia şi intervenţia cu efective de jandarmi se 
asigură în comun cu societăţi specializate de pază şi protecţie sau servicii publice specializate, întocmirea 
planului de pază şi protecţie se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu unitatea 
de jandarmi şi şefii acestor efective. 

(8) În situaţia în care o instituţie funcţionează în mai multe imobile, paza şi protecţia cu efective de 
jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-
un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei." 

4.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 14 

(1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecţia şi intervenţia la obiectivele/transporturile a căror 
pază este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române. 

(2) Controlul efectivelor care asigură paza şi protecţia obiectivelor şi a transporturilor cu activităţi 
nucleare, în sistem integrat de pază şi protecţie unic condus de forţele de jandarmi, se execută 
trimestrial de către Jandarmeria Română şi personalul desemnat de unitatea beneficiară, conform unui 
plan comun de control." 

5.Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 15 

La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unităţile Jandarmeriei Române pentru paza şi 
protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi ale transporturilor de produse cu caracter special, 
bunuri sau valori, unităţile beneficiare ale serviciilor de pază şi protecţie prevăzute la art. 6 alin. (1) din 
Lege au obligaţia de a prezenta documentele necesare instituirii pazei, solicitate de către unitatea de 
jandarmi." 
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6.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 16 

(1) Personalul unităţii beneficiare care însoţeşte transporturile de produse cu caracter special, bunuri 
sau valori asigurate prin efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea 
echipajului, îndeplineşte atribuţiile specifice stabilite prin fişa cu atribuţii din planul de pază şi se 
subordonează şefului echipajului. 

(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staţiona numai în afara localităţilor, 
în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înştiinţarea prealabilă a unităţii de jandarmi şi a unităţii 
competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. 

(3) Efectivele din dispozitivul de pază a transporturilor au competenţă teritorială pe întreg itinerarul de 
deplasare a acestora, în condiţiile legii." 

7.Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 64 

La cererea unităţii beneficiare, contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, 
potrivit legii, şi în condiţiile prevăzute în contract, unităţile de jandarmi pot utiliza propriile autovehicule 
de însoţire inscripţionate şi dotate cu mijloace de semnalizare acustică şi luminoasă pentru paza 
transporturilor de produse cu caracter special, bunuri sau valori." 

8.La articolul 97, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 

"(2) Intervenţia la obiectivele a căror pază se asigură cu efective de jandarmi se desfăşoară potrivit 
prevederilor art. 12 alin. (1) şi ale art. 13." 

Art. II 

(1)Până la asigurarea existenţei personalului specializat prevăzut la art. 12 din Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, analizele 
de risc pot fi efectuate, pentru o perioadă de maximum 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, de către o comisie numită de comandantul/şeful unităţii de jandarmi. 

(2)Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofiţeri specialişti, cu atribuţii în domeniu, din cadrul 
unităţii care are în administrare obiectivele, bunurile şi valorile sau asigură efectivele destinate pazei şi 
protecţiei, şi comandanţii/şefii structurilor de pază şi protecţie. 

Art. III 

Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
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