
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 
FACULTATEA DE DREPT 

ȘCOALA DOCTORALĂ 
 

 

 

Subdomeniu: DREPT PRIVAT 

 

 

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. 
PROCEDURA DE COMUNICARE, CERCETARE ȘI ÎNREGISTRARE 

A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ CU VICTIME 

*** 

REZUMAT  
 

 

Coordonator ştiinţific: 

 Prof.univ.dr. Claudia-Ana Moarcăș 

 

Doctorand: Casian I. Cristina 

 

 

 

 

București  

2022 

 

 



2 
 

Cuvinte cheie: 

Securitate și sănătate în muncă, protecția muncii, accident de muncă, 

accident de traseu, lucrător, riscuri sociale, riscuri profesionale, victimă, 

sinucidere, instruirea la locul de muncă, cercetarea accidentelor de 

muncă, înregistrarea și comunicarea accidentelor de muncă, medicina 

muncii, prevenire și protecție 

 

§1. Interesul și contextul temei de cercetare 

Alegerea temei de cercetare și abordarea multidisciplinară asupra prezentei teze de 

doctorat se datorează în mare măsură coordonatorului meu științific, doamna prof.univ.dr. 

Claudia-Ana Moarcăș, care m-a sprijinit în elaborarea prezentei lucrări. Șansa de a lucra sub 

îndrumarea domniei sale, precum și mobilitatea doctorală la Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Franța, de care am beneficiat, mi-au oferit posibilitatea de a privi și de a înțelege 

accidentul de muncă dincolo de aspectele sale strict juridice şi să am în vedere și aspectele de 

ordin economic, social și psihologic.   

Astfel, prezentul demers științific își propune o abordare originală a temei alese, care 

îmbină elemente specifice științelor juridice, economiei și psihologiei din perspectivă teoretică 

și practică, precum și din perspectiva dreptului comparat, în scopul oferirii unei imagini clare 

asupra importanței și necesității prevenirii accidentelor de muncă, în mod deosebit asupra 

întregii proceduri de comunicare, cercetare și înregistrare a acestora. 

Lucrarea tratează o problemă de actualitate, respectiv a accidentului de muncă pus în 

contextul domeniului căruia îi aparține, sănătatea și securitatea în muncă a 

salariaților/lucrătorilor, și de mare interes în contextul în care un nou fenomen are loc în ultimii 

20 de ani - sinuciderea din cauza muncii. 

În fiecare zi, 860.000 de persoane sunt victimele accidentelor de muncă, din care 6.400 

având drept consecințe decesul victimelor, ceea ce înseamnă că în fiecare an, au loc în jur de 

300 de milioane de accidente de muncă, din care aproximativ 2 milioane sunt soldate cu deces. 

În România, se înregistrează o situație descendentă a numărului de accidente de muncă urmate 

de decesul victimei, de la un număr de 506 în anul 2008 la un număr de 143 în anul 20201. 

 
1 www.inspectiamuncii.ro – Situații accidente de muncă; www.mmuncii.ro - „Buletin Statistic pentru anul 2020 - 
Condiții de muncă”:  http://mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/Conditii_2020.pdf  

http://www.inspectiamuncii.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/Conditii_2020.pdf


3 
 

Accidentele de muncă sunt acele evenimente, cu implicații atât în domeniul profesional 

și social, cât și asupra întregii societăți, din cauza complexității raporturilor dintre om și mediul 

de lucru. 

Aparent, accidentele de muncă reprezintă un aspect al hazardului sau o decizie a sorții. 

În realitate însă, acestea se produc din cauza neprevenirii riscurilor de la locul de muncă, 

neluării tuturor măsurilor pentru diminuarea sau înlăturarea acestora, dar și din cauza încălcării 

prevederilor legale din domeniu.  

Având în vedere că angajatorul este responsabil pentru securitatea și sănătatea salariaților 

săi, dar și faptul că suportă o mare parte din costul consecințelor accidentelor de muncă, el 

trebuie să identifice și să evalueze riscurile de la locul de muncă și să ia măsurile necesare de 

prevenire a accidentelor de muncă. 

Prin măsurile de prevenire a accidentelor de muncă, se îmbunătățește semnificativ mediul 

de muncă și viața salariaților2. Totodată, investițiile efectuate de angajator în acest domeniu 

conduc la o productivitate și performanță mai mare la nivelul întreprinderii, iar la nivel de 

societate, la creșterea competitivității.  

Chiar dacă „domeniul securității și sănătății în muncă prezintă numeroase aspecte 

pozitive în ceea ce privește cadrul legislativ”3, totuși, țara noastră a înregistrat cea mai mare 

rată a accidentelor de muncă din Uniunea Europeană (4,49 de decese la 100.000 de persoane 

angajate în anul 2017).  

În ceea ce privește înregistrarea sinuciderilor produse din cauza muncii sau la locul de 

muncă, foarte puține state europene dețin statistici, însă, din unele estimări, spre exemplu, în 

Franța, care se numără printe statele cu cea mai mare rată de sinucideri din UE (12,76% în anul 

20174), au loc aproximativ 300-400 de sinucideri la locul de muncă pe an.  

Potrivit legislației din țara noastră, sinuciderea, chiar dacă a avut loc la locul de muncă 

sau a avut legătură cu munca, nu poate fi recunoscută ca fiind accident de muncă. În Franța și 

Grecia, însă, sinuciderea sau tentativa de sinucidere la locul de muncă sunt calificate ca fiind 

accidente de muncă în anumite condiții. Jurisprudența este cea căreia i-a revenit sarcina de a 

recunoaște calificarea accidentului de muncă în anumite cauze. În demersul nostru, supunem 

 
2 www.eur-lex.europa.eu  
3  „Strategia națională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020”: 
www.legislatie.just.ro  
4 Date statistice - Eurostat: www.ec.europa.eu 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.legislatie.just.ro/
http://www.ec.europa.eu/
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analizei cele mai importante cauze din Franța și Grecia, în care instanțele au recunoscut 

caracterul profesional în cazul sinuciderilor salariaților la locul de muncă sau din cauza muncii. 

Astfel, accidentele de muncă prezintă un mare interes, având în vedere consecințele 

grave pe care le generează asupra integrității anatomo-funcționale și a relațiilor socio-

economice. 

Având în vedere cele expuse mai sus, sperăm ca această lucrare va contribui la adoptarea 

unor măsuri legislative şi acțiuni sociale prin care să: (i) contribuie la reducerea numărului de 

accidente de muncă la nivel național; (ii) conștientizeze mai mult autoritățile competente; (iii) 

responsabilizeze într-o măsură mai mare pe angajatori, sporind astfel eficiența necesității 

reglementărilor juridice și eficacitatea aplicării lor în practică. 

§2. Obiectivele lucrării de cercetare 

Prin prezentul demers științific, obiectivul principal al cercetării îl reprezintă analiza 

accidentului de muncă pus în contextul domeniului căruia îi aparține, sănătatea și securitatea 

în muncă a salariaților/lucrătorilor. În vederea atingerii acestui obiectiv principal ne-am propus 

o serie de obiective secundare, care se referă la:  

 clarificarea conceptelor de „securitate și sănătate în muncă”, accident de muncă și 

accident de traseu, prezentarea mai multor moduri de definire a acestora și a 

clasificării lor; 

 identificarea și prezentarea principalelor reglementări din domeniul „securității și 

sănătății în muncă”, cu accent pe „accidentele de muncă”;  

 prezentarea stadiului actual al numărului de accidente de muncă la nivel internațional, 

european și național;  

 prezentarea preocupărilor, orientărilor și acțiunilor din domeniul „securității și 

sănătății în muncă” la nivel internațional, european și național;  

 analiza comparativă a reglementărilor juridice cu privire la „securitatea și sănătatea 

în muncă”, în unele state europene: Franța Germania, Grecia și Marea Britanie;  

 identificarea obligațiilor angajatorului pentru prevenirea accidentelor de muncă; 

 identificarea organismelor cu „atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă”; 

 prezentarea și analiza procedurii de constatare, comunicare, cercetare și înregistrare 

a accidentelor de muncă; 

 prezentarea domeniului de asigurare a riscului accidentelor de muncă, precum și a 

prestațiilor de asigurare; 



5 
 

 studiul răspunderii juridice în cazul accidentelor de muncă; 

 analiza comparativă a regimului juridic al accidentelor de muncă din România și 

Franța;  

 examinarea situațiilor în care sinuciderea poate fi calificată ca fiind accident de 

muncă. 

 analiza practicii naționale cu privire la accidentele de muncă.  

Pentru a atinge toate aceste obiective, lucrarea este structurată în opt titluri și 18 de 

capitole.  

§3. Ipoteza și Metodologia cercetării 

Ipoteza cercetării. Demersul nostru științific urmărește să trateze aspectele teoretice 

împreună cu cele practice, astfel încât lucrarea să ofere o imagine clară asupra fenomenului 

accidentului de muncă și o succesiune logică în analiza acestuia, pornind de la prezentarea 

conceptului de „protecție a muncii”, a conceptului de „securitate și sănătate în muncă” și ,,risc 

social”, inclusiv reflectarea acestui fenomen în practică.  

Metodologia cercetării. Lucrarea de doctorat abordează interdisciplinar comunicarea, 

constatarea, cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă, vizând mai multe domenii 

științifice: economic (capitolul 2, 7 și 8), management (capitolele 2, 8 și 9), dreptul muncii 

(capitolele 1-13), dreptul securității sociale (capitolul 1, 2 și 15), dreptul civil (capitolul 16), 

dreptul penal (capitolul 10 și 16), drept procesual penal și criminalistică (capitolul 10).  

Prezenta cercetare are la bază o analiză deductivă, de la general spre particular, și una 

inductivă, de la rezultatele desprinse din studiile și lucrările pe care le-am consultat la 

formularea concluziilor și a propunerilor de lege ferenda. Mai mult, în analiza întreprinsă 

precizăm că am utilizat structura specifică izvoarelor reglementării, respectiv abordarea 

temei și planul tezei s-au realizat pe principiul piramidei și al forței normative a actelor juridice 

de la nivel internațional către nivelul regional/european, finalizând cu analiza reglementărilor 

naționale care au avut ca sursă de inspirație Convențiile și recomandările OIM și directivele 

UE. 

În realizarea cercetării am utilizat și metodele de cercetare fundamentale specifice 

dreptului, îmbinând analiza calitativă cu cea cantitativă, în vederea atingerii obiectivelor 

propuse în fiecare capitol, după cum urmează: 
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 Metoda istorică – prin care sunt prezentate preocupările în „domeniul securității și 

sănătății în muncă”, la nivel internațional, european și național, studiind modul în care 

acesta a fost reglementat; reglementările răspunderii juridice în cazul accidentelor de 

muncă, studiind modul în care a fost legiferată de-a lungul timpului răspunderea juridică 

în țara noastră, în comparație cu reglementările privind accidentele de muncă din Franța; 

 Metoda logică – fiind utilizată în definirea unor concepte juridice, noțiuni legale, 

sistematizarea normelor de drept, elementele structurale ale unei instituții sau concepte, 

cum ar fi noțiunea de „securitate și sănătate în muncă”, „accident de muncă”, „accident 

de traseu”, etc. De asemenea, această metodă a fost folosită în vederea sintetizării 

punctelor de vedere, precum şi în expunerea concluziilor proprii; 

 Metoda comparativă – folosită pentru prezentarea și analizarea reglementărilor naționale 

în domeniul „securității și sănătății” în muncă din perspectiva reglementărilor 

internaționale și europene, cu o scurtă incursiune în reglementările din unele state 

europene, și anume: Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie;  

 Metoda cantitativă – necesară pentru obținerea unui spor de precizie caracteristic științelor 

exacte prin folosirea cunoștințelor din domeniul matematicii statistice, prezentând și 

analizând date statistice cu privire la numărul de accidente de muncă înregistrat, la nivel 

internațional, la nivelul Uniunii Europene și la nivelul țării noastre. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, am consultat și analizat o serie de surse 

bibliografice constituite din cursuri, monografii, reviste, volume de specialitate, jurisprudență 

națională și europeană, reglementări juridice, precum și o serie de studii în materie elaborate 

de diverse entități sau instituții. De asemenea, am analizat rapoartele anuale ale Inspecției 

muncii, Institutului de medicină legală și ale Institutului național de statistică, datele statistice 

de la nivel european publicate pe paginile de internet.  

§4. Cadrul legal și conceptual 

În ceea ce privește reglementările la nivel european, prin ratificarea Cartei Sociale 

Europene revizuite, România s-a confruntat cu probleme generate de obligația alinierii și 

menținerii legislației sale la principiile Cartei. Jurisprudența Comitetului European pentru 

Drepturi Sociale s-a referit și la România, respectiv la legislația țării noastre în materie. 

Comitetul a constatat că legislația României nu respectă mai multe prevederi ale Cartei, 

respectiv prevederile art.7 paragrafele 1, 2, 5, 6, 7, 19 și art. 16, a paragrafelor 1, 2 și 3 din art.3 

din Cartă, în sensul că politica națională a securității și sănătății în muncă nu satisface nevoia 
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de pregătire, informare, asigurări de calitate și programe de cercetare în acest domeniu, că 

lucrătorii casnici nu sunt cuprinși în legislația în materie și că statisticile privind accidentele de 

muncă nu pot fi considerate conforme cu realitatea.  

Cu toate acestea, putem aprecia că, în prezent, România dispune de o legislație în 

domeniul SSM în conformitate cu reglementările europene în această materie5, prin 

transpunerea directivelor specifice elaborate în temeiul Directivei-cadru. 

Prin Legea nr.319/20066  a fost transpusă integral Directiva 89/391/CEE care stabileşte 

principiile generale, drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor în vederea asigurării 

condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă, precum şi măsurile pe care trebuie să le ia 

angajatorii în acest scop. Adoptarea acestei legi a determinat modificări ale abordării SSM, în 

sensul înlocuirii sintagmei „protecţia muncii” cu cea de „securitate şi sănătate în muncă”, 

avându-se în vedere cele două componente ale asigurării stării de sănătate la locul de muncă.  

În prezent, „securitatea și sănătatea în muncă„ (SSM) este definită de Legea 

nr.319/2006și reprezintă „ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea 

celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice 

și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă”7.  

Conceptul de „securitate și sănătate în muncă” este, însă, un termen european, care 

presupune un domeniu, cu implicații juridice importante. Doctrina juridică a anticipat evoluția 

conceptului de „protecție a muncii” în cel de „securitate a muncii”, respectiv procesul de 

armonizare a legislației naționale în materie cu reglementările OIM și UE. Astfel, termenul de 

„securitate și sănătate în muncă” a înlocuit în legislație termenul de „protecția muncii”, 

reprezentând unul dintre motivele care au stat la baza adoptării Legii nr.319/2006. Cu toate 

acestea, sintagma actuală de „securitate și sănătate în muncă” a fost introdusă în legislația 

noastră odată cu adoptarea Codului muncii în anul 2003. 

În ceea ce privește termenul de protecție a muncii, prevederile art.41 alin.(2) din 

Constituție8 consacră „dreptul salariaților la protecție socială”, după care, precizează că, 

 
5 www.mmuncii.ro  
6 M.Of. nr. 646 din 26 iulie 2006 
7 Art.5 lit.n) din Legea nr.319/2006, și: Ordinul nr. 32/2014 privind „organizarea, coordonarea şi controlul 
activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de 
muncă în Ministerul Afacerilor Interne”: www.lege5.ro   
8 M.Of. nr.233 din 21 noiembrie 1991 

http://www.mmuncii.ro/
http://www.lege5.ro/
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măsurile de protecție au în vedere securitatea și sănătatea salariaților. Prin urmare, putem 

aprecia că, protecția muncii constituie „o componentă importantă a protecției sociale”. 

Potrivit opiniilor exprimate în literatura juridică, protecția muncii se bazează pe „un 

sistem multidisciplinar, fundamentat de acte legislative, măsuri și mijloace tehnice, social-

economice, organizatorice, educative, de igienă și medicină a muncii prin care se asigură 

securitatea, păstrarea sănătății și capacității de muncă a omului în procesul muncii”9. 

Securitatea muncii constă în „starea elementelor implicate în procesul de muncă în care este 

exclusă acțiunea factorilor de risc asupra executanților și ea reprezintă rezultatul protecției 

muncii”10.  

Conceptul de „securitate și sănătate în muncă” se definește prin două elemente: „(i) 

securitatea muncii care reprezintă absența pericolului în muncă și (ii) sănătatea în muncă”. 

Având în vedere faptul că, accidentul de muncă reprezintă un eveniment complex, care este 

determinat de dezechilibrele care apar între elementele ce alcătuiesc procesul muncii: 

lucrătorul, activitatea pe care acesta o desfășoară, produsele și materiile prime, utilaje și 

mașinării, mediul de muncă etc., producerea unui astfel de eveniment nu poate fi eliminat în 

totalitate, însă, poate fi prevenit și redus ca efecte prin adoptarea unor măsuri de securitate.  

Astfel, securitatea muncii reprezintă un concept mult mai larg și complex, datorită 

consecințelor pe care le produc accidentele de muncă asupra sănătății lucrătorilor, a familiilor 

acestora, dar și asupra angajatorului.  

Constituția României consfințește în art. 38 dreptul fundamental al cetățenilor la protecție 

socială, securitate și sănătate în muncă. Asigurarea acestui drept fundamental se concretizează 

în „mecanisme instituționale prin care se urmărește repararea consecințelor păgubitoare 

cauzate individului de anumite evenimente calificate drept riscuri sociale”11.  

Termenul de „risc social” are la bază principiul potrivit căruia securitatea socială îi 

asigură pe cetățeni împotriva riscurilor din viața de zi cu zi: riscul de a nu mai putea munci din 

 
9 Al. Țiclea, C. Tufan, „Protecția muncii în România, Ed. Lumina Lex”, 1997  
10 V. Caracudovici (coordonator), „Terminologie în domeniul protecției muncii. Noțiuni de bază”, Întreprinderea 
Poligrafică Brașov, 1984, p.22, apud. I.-M. Aron, „Accidentul de muncă”, Editura Universul Juridic, București, 
2014, p.13 
11 Al. Athanasiu, „Dreptul securității sociale”, ed. Actami, București, 1996, pp.3-5; Cl.-A Moarcăș Costea, 
„Dreptul securității sociale”, ed. C.H. Beck, București, 2013, p.33 și 
https://www.rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/download/578/575  

https://www.rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/download/578/575
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cauza vârstei înaintate, contra șomajului, împotriva accidentelor de muncă etc. Securitatea 

socială vizează „repararea consecințelor unor evenimente denumite riscuri sociale”12. 

Dacă luăm în considerare cauza producerii unui accident de muncă, s-a afirmat că 

„riscurile sociale” sunt „riscuri inerente vieţii sociale”, iar dacă ne referim la efectele acestuia, 

riscurile sociale afectează situația economică a persoanelor prin diminuarea veniturilor ale 

acestora13. 

Riscurile sociale sunt definite și enumerate de Convenția OIM nr.102 din 1952, după 

cum urmează: 

 „boala; 

 maternitatea; 

 bătrânețea; 

 invaliditatea; 

 accidentul de muncă și boala profesională; 

 decesul; 

 protecția juridică a urmașilor; 

 sarcinile familiale; 

 șomajul.”14 

La această listă, dacă adăugăm și riscul de sărăcie care poate rezulta fie din muncă – 

venituri insuficiente pentru asigurarea unui nivel de trai decent - fie din lipsa mijloacelor de 

trai putem cu ușurință să conturăm domeniul „protecției sociale”15. 

Art.3 din Regulamentul (CE) nr. 883/200416 privind „coordonarea sistemelor de 

securitate socială”, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 988/200917, „Domenii reglementate”, 

enumeră „prestațiile de securitate socială” pentru care se aplică Regulamentul, respectiv 

riscurile sociale acoperite, și anume: „(a) prestațiile de boală; (b) prestațiile de maternitate și 

cele echivalente de paternitate; (c) prestațiile pentru invaliditate; (d) prestațiile pentru limită 

de vârstă; (e) prestațiile de urmaș; (f) prestațiile pentru accidente de muncă și boli 

 
12 S.Ghimpu, A.Ţiclea, C.Tufan, „Dreptul securităţii sociale”, ed. ALL Beck, Bucureşti, 1998, p.7 
13 X.Pretot, J.-J. Dupeyroux, „Droit de la sécurité sociale”, 9e édition, ed. Dalloz, Paris, 2000, pp.5-7  
14 www.rtsa.ro  
15 Consiliul Europei, „Coordonarea securității sociale în cadrul Consiliului Europei : Scurt ghid”, Strasbourg, 
2003, p.16 
16 JO L nr.166 din 30 aprilie 2004 
17 www.eur-lex.europa.eu  

http://www.rtsa.ro/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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profesionale; (g) alocațiile de deces; (h) prestațiile pentru șomaj; (i) prestațiile de pre-

pensionare; (j) prestațiile familiale”18. 

Având în vedere faptul că salariatul nu poate să-și însușească de unul singur toate 

riscurile sociale de la locul de muncă și să le prevină - acestea sunt strâns legate de întreg 

procesul muncii - „îi revine statului sarcina de a crea mecanisme specifice pentru apărarea 

populaţiei contra riscurilor sociale”19. 

În țara noastră, primele măsuri pentru a apăra sănătatea lucrătorilor, fără a arăta însă care 

sunt în mod concret aceste măsuri și care sunt sancțiunile pentru neluarea acestor măsuri, au 

fost adoptate prin Legea sanitară din 1885. Ulterior, Legea pentru organizarea meseriilor din 

1912 prevedea o anumită formă de responsabilitate pentru producerea accidentelor de muncă, 

care erau definite ca fiind fapte dăunătoare și rezultatul unei cauze de forță majoră sau 

imprudență din partea victimei, patronului sau prepușilor săi. Astfel, în această perioadă, 

lucrătorul accidentat nu avea dreptul la nicio altă despăgubire în contra patronului, în afară de 

despăgubirea ce o primea  de la Asociația patronală pentru accident de muncă. Mai mult, 

potrivit Codului penal din 1864, infracțiunile, ce constituiau accidente de muncă, nu puteau 

angaja responsabilitatea angajatorului potrivit dreptului comun, ci numai responsabilitatea 

Asociației patronale. 

Prin Legea nr.5/1965 era incriminată posibilitatea producerii accidentului, fără a fi necesară 

producerea lui efectivă şi pierderea capacităţii de muncă. Infracţiunea se consumă în momentul 

în care au fost create condiţiile de natură să expună lucrătorii la pericolul iminent de producere 

a unui accident de muncă.  

Astfel, de-a lungul timpului, infracțiunile ce compun răspunderea penală în cazul 

accidentelor de muncă au suferit modificări. În prezent, odată cu intrarea în vigoare a noului 

Cod penal și a legii de punere în aplicare a acestuia, o parte dintre aceste infracțiuni au suferit 

modificări sub aspectul elementelor constitutive, altele au fost modificate doar în ceea ce 

privește pedeapsa aplicabilă. Sub aspectul sancțiunii, majoritatea infracțiunilor au cunoscut o 

scădere a limitelor pedepsei, fapt ce se încadrează în politica noii legislații penale, aceea de 

scădere a pedepselor. Pe de altă parte, infracțiunile ce formau răspunderea penală în cazul 

accidentelor de muncă au fost abrogate, astfel încât se constată o reducere a numărului de acte 

 
18 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-
budapest/documents/publication/wcms_166999.pdf  
19 Ibidem 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_166999.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_166999.pdf
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normative care prevăd acest tip de infracțiuni. Astfel, față de noua reglementare, putem afirma 

că s-a realizat o îmbunătățire a reglementării răspunderii penale în cazul accidentelor de muncă, 

aceasta devenind mai clară și mai unitară.  

Clasificarea infracţiunilor contra legislației SSM presupune un sistem bipartit. Criteriul 

de delimitare a categoriilor de infracţiuni priveşte natura şi modalitatea comportamentului 

antisocial faţă de dreptul subiectiv la securitatea şi sănătatea în muncă. Acest criteriu obiectiv, 

întemeiat pe materialitatea faptelor antisociale, ce se desprinde din economia dispoziţiilor 

art.349 şi 350 C.pen., împarte infracţiunile contra SSM în două categorii: infracţiunile de 

„neluare a măsurilor de securitatea şi sănătate în muncă” și infracţiunile de „nerespectare a 

măsurilor luate”. 

În acest domeniu, infracțiunile prevăzute de Codul penal în art. 349 – neluarea măsurilor 

legale de SSM și art.350 – nerespectarea măsurilor legale de SSM sunt „infracțiuni comisive 

prin omisiune”, iar în raport cu modalitatea de producere, infracţiunile contra SSM sunt 

„infracțiuni de pericol”. 

Faţă de reglementarea anterioară, legiuitorul a renunţat la cerinţa ca pericolul să fie grav, 

aspect pe care îl apreciem ca fiind pozitiv, mai ales în situaţia în care definiţia legală a 

pericolului grav şi iminent prevăzută la art. 5 lit. l) din lege se referă, de fapt, doar la iminenţa 

pericolului, nu şi la gravitatea acestuia. Legiuitorul incriminează „neluarea” măsurilor de SSM 

dacă această atitudine este aptă să provoace un pericol iminent de producere a unui accident de 

muncă, fiind, deci, în prezenţa unei infracţiuni de pericol şi nu a unei infracţiuni de rezultat.  

Pentru existenţa infracţiunii nu este nevoie să se producă efectiv un accident de muncă, 

iar dacă, totuși, se produce, se va reține un concurs ideal de infracţiuni între infracţiunea 

prevăzută de art. 349 C.pen. şi infracţiunea de vătămare corporală din culpă sau, respectiv, 

infracţiunea de ucidere din culpă. În materia infracțiunilor contra SSM, infracțiunea de pericol 

(infracțiunea prevăzută de art.349 și 350 C.pen) și cea de rezultat (uciderea sau vătămarea din 

culpă, art. 192 și 196 C.pen) vor fi în concurs ideal, atunci când a doua conduită are valoare de 

cauză iar prima are valoare de condiție preexistentă în raport cu rezultatul produs. Astfel, 

infracțiunile contra securității și sănătății în muncă se caracterizează prin faptul că, prin 

urmarea periculoasă se produce și un rezultat mai grav. 

Potrivit legislației în vigoare, „accidentul de muncă ”este definit în art.5 lit.g) din Legea 

nr.319/2006 și reprezintă „vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută 
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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 ori deces”. 

Astfel, un alt tip de eveniment care intră în categoria accidentelor de muncă este 

„accidentul de traseu” definit de art.2 pct.10 din „Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.319/2006”20 și care reprezintă accidentul: „(i) survenit în timpul şi pe 

traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers; (ii) survenit pe perioada 

pauzei reglementare de masă în locuri organizate de angajator; (iii) petrecut pe traseul normal 

al deplasării de la locul de muncă la locul unde îşi încasează salariul şi invers”. 

În vederea calificării unui eveniment ca fiind accident de traseu, transportul trebuie să 

se facă în condiţiile de circulaţie publică în vigoare fără devierea nejustificată de la traseul 

normal. Cu toate acestea, legea nu precizează care este timpul și traseul normal pentru 

deplasare, ceea ce generează numeroase dificultăţi de stabilire a caracterului evenimentului 

produs.  

În ceea ce privește conceptul larg de eveniment, art.5 lit.f) din Legea nr.319/2006 îl 

definește ca fiind „accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs 

în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană 

dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate 

persoane angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau 

legată de profesiune”.  

În altă ordine de idei, nu sunt considerate ca fiind accidente de muncă accidentele 

uşoare, înţelegându-se prin acestea „orice evenimente care au drept consecinţă leziuni 

superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi au antrenat 

incapacitate de muncă cu o durată mai mică de trei zile”21; și nici incidentele periculoase, care 

sunt „evenimente identificabile, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, 

emisiile majore de noxe, rezultate din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament 

de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, dar care nu a afectat 

lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să 

producă pagube materiale”22.  

 
20 Aprobate prin „HG nr.1425/2006”, MO.882 din 30 octombrie 2006 
21 Art.5 lit.q) din Legea nr.319/2006  
22 Art.5 lit.o) din Legea nr.319/2006   
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De asemenea, subliniem faptul că, potrivit legislației în vigoare, „accidentele care sunt 

consecința unor acte de indisciplină ale lucrătorilor ori reprezintă tentative de sinucidere, fapte 

infracţionale sau alte situaţii rezultate dintr-un delict23 nu pot fi considerate accidente de 

muncă”24. 

§5. Structura tezei de doctorat 

Teza este structurată în opt titluri împărțite în optsprezece capitole. 

Titlul I al tezei, denumit „Aspecte generale și conceptuale”, este cuprinde două 

capitole. 

În primul capitol, intitulat „Conceptul de protecție a muncii și conceptul de securitate 

și sănătate în muncă”, este definit conceptul de „securitate și sănătate în muncă”, pornind de 

la evoluția conceptului de protecție a muncii, ce vizează cele două aspecte ale sale: juridic și 

tehnic.  

În cel de-al doilea capitol, denumit „Conceptul de protecție socială și de risc”, sunt 

prezentate riscurile sociale, psihosociale și cele privind securitatea și sănătatea muncă, o serie 

de teorii și definiții consacrate în doctrina juridică, în încercarea de a fundamenta acest 

domeniu, precum și riscul social ,,accident de muncă” - drept de asigurare socială, una dintre 

metodele prin care statul asigură măsuri de protecție socială pentru persoanele aflate în 

raporturi sociale de muncă. Este avut în vedere și „stresul legat de locul de muncă”, care poate 

fi provocat de diferiți factori precum conținutul și organizarea muncii, mediul de muncă, 

comunicarea deficitară etc. În ceea ce privește riscurile privind securitatea și sănătatea în 

muncă, sunt analizate riscurile emergente, așa cum au fost evidențiate de un studiu25 realizat 

de EU-OSHA, cu privire specială asupra Pandemiei Sars-Cov-2. 

Titlul II al lucrării, denumit „Preocupări la nivel internațional și european în 

domeniul securității și sănătății în muncă”, cuprinde capitolele 3-5, în care sunt prezentate 

reglementările în domeniul securității și sănătății în muncă de la nivel internațional, de la 

 
23 Cu titlu de exemplu menționăm: „Accidente suferite din cauza stării avansate de ebrietate salariatului; accidente 
prin electrocutare când se pătrunde la un loc de muncă prin efracţie; accident prin incendiere în timpul unei 
sustrageri de benzină dintr-un depozit al unităţii; accidente din cauza unor executări a unor lucrări personale la 
utilajele unității etc.” 
24 T. C. Medeanu, „Înţelesul noţiunii accident de muncă în legislaţia română”, în Revista Dreptul nr.7/1998 
25 Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, „Riscuri noi şi emergente în materie de securitate 
şi sănătate în muncă”, Luxemburg, 2009, p.7: 
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267740/Brosura+riscuri+noi+si+emergente+ro.pdf/ebfabd6a-
7584-4daa-baf7-17aa72288ce2   

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267740/Brosura+riscuri+noi+si+emergente+ro.pdf/ebfabd6a-7584-4daa-baf7-17aa72288ce2
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267740/Brosura+riscuri+noi+si+emergente+ro.pdf/ebfabd6a-7584-4daa-baf7-17aa72288ce2
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nivelul Consiliului Europei și al Uniunii Europene (UE). Capitolul trei - „Securitatea și 

sănătatea în muncă la nivel internațional” debutează cu prezentarea instrumentelor edictate 

de Organizației Internaționale a Muncii (OIM), care, încă de la constituirea sa, în 1919, 

securitatea și sănătatea în muncă a reprezentat una dintre primele preocupările. Astfel, sunt 

avute în vedere principalele standarde juridice și documente internaționale care consacră 

dreptul muncitorilor la „securitate și sănătate în muncă”.  

Capitolul patru, denumit „Securitatea și sănătatea în muncă la nivelul Consiliului 

Europei”, are în vedere nivelul Consiliului Europei. Carta Socială Europeană revizuită 

cuprinde în total un număr de 31 de drepturi garantate, din care am analizat cele care tratează 

securitatea și igiena în muncă. 

Ultimul capitol, intitulat „Securitatea și sănătatea în muncă la nivelul Uniunii 

Europene” evidențiază faptul că securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un domeniu 

important al politicii UE în domeniul „ocupării forței de muncă și afaceri sociale”26. În lucrare 

sunt prezentate principalele reglementări și acțiuni adoptate, precum și Strategia UE privind 

securitatea și sănătatea în muncă, ce a constituit cadrul comun de coordonare și abordare.  

Reglementarea cadru în materie, Directiva 89/391/CEE, este analizată în acest capitol, 

cu redarea cerințelor minime în materie, reprezentând matricea de armonizare în domeniul 

securității și sănătății în muncă.  

Titlul III al tezei, denumit „Securitatea și sănătatea lucrătorilor în unele state 

membre ale UE”, care conține capitolul șase - „Cadrul legal, regim juridic și perspective”, 

are ca obiectiv general prezentarea sistemelor de securitate și sănătate în muncă în unele state 

europene: Germania, Grecia, Regatul Unit al Marii Britanii și Franța, cu accent pe cadrul 

legislativ, aplicarea și controlul legislației în domeniu, atribuțiile autorităților competente, 

obligațiile angajatorilor, obligațiile lucrătorilor, răspunderea juridică în caz de accidente de 

muncă27 și măsurile obligatorii în caz de producere a unui accident de muncă. 

Titlul IV al tezei, denumit „Regimul juridic al accidentelor de muncă în România” 
cuprinde patru capitole. 

 
26 www.europa.eu  
27 www.unibuc.ro  

http://www.europa.eu/
http://www.unibuc.ro/
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În capitolul șapte, cu titlul „Evoluția istorică a reglementărilor”, am realizat o analiză 

a evoluției reglementărilor în materie în țara noastră, cum a evoluat activitatea de protecție a 

muncii, precum și actele normative adoptate de-a lungul timpului.  

Capitolul opt - „Dinamica accidentelor de muncă” cuprinde prezentarea datelor 

statistice cu privire la numărul accidentelor de muncă, cauzele și costurile acestora. Importanța 

acestui demers rezultă din necesitatea de a identifica măsuri corective în vederea evitării 

repetării unor asemenea evenimente. 

În continuare, în capitolul 9, denumit sugestiv „Accidentele de muncă”, pornind de la 

definirea noțiunii de „accident de muncă”, elementele componente ale acestuia și clasificarea 

accidentelor de muncă, sunt analizate obligațiile angajatorului și ale lucrătorilor în materia 

prevenirii accidentelor de muncă din perspectiva reglementărilor europene. De asemenea, sunt 

avute în vedere și principalele organisme care au diferite roluri și atribuții în domeniul 

securității și sănătății în muncă. 

Ultimul capitol - Capitolul 10, intitulat „Procedura comunicării, constatării, cercetării 

și înregistrării accidentelor de muncă cu victime”, este dedicat examinării tuturor regulilor 

și etapelor de comunicare, constatare, cercetare și înregistrare a accidentelor de muncă. Astfel, 

este analizată și prezentată activitatea de cercetare a accidentelor de muncă, concretizată în 

cercetarea administrativă a accidentelor de muncă și cercetarea accidentelor de muncă sub 

aspectul săvârșirii infracțiunilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă. 

Titlul V al tezei, sub denumirea „Regimul juridic al accidentelor de muncă în 

Franța” și structurat în patru capitole, reprezintă valorificarea mobilității doctorale de care am 

beneficiat și este dedicat analizării și prezentării regimului juridic aplicabil accidentelor de 

muncă în dreptul francez.  

Capitolul 11, având ca titlu „Evoluția istorică a reglementărilor privind accidentele 

de muncă”, debutează cu analiza principalelor acte normative din Franța în materie, începând 

cu anii 1836 și 1839. Primele reglementări - Legile din 1841 și 1874 privind munca copiilor și 

femeilor - au încercat să limiteze durata muncii pentru aceste categorii de lucrători marcând 

primele intervenții ale statului în relațiile industriale28. O veritabilă revoluție în domeniu, 

respectiv primul text care a enunțat în mod expres principiul riscului profesional, l-a 

reprezentat Legea din 9 aprilie 1898 asupra accidentelor de muncă. În continuare, sunt 

 
28 E. Bledniak, „Santé, hygiène et sécurité au travail. Prévention. Responsabilité. Contentieux”, prima ediție, 
Edition Delmas, Paris, 2008, p.16 
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prezentate reglementările legale după Legea din 1898, primele texte referitoare la prevenție și 

cele adoptate în perioada 1986-2010, care au consacrat o logică a evaluării. 

În Capitolul doisprezece - „Accidentul în muncă. Accidentul de traseu. Definiții”, din 

perspectiva jurisprudenței, a noțiunilor de accident de muncă și accident de traseu, sunt 

prezentate obligațiile angajatorului în vederea prevenirii accidentelor de muncă, răspunderea 

penală potrivit Codului muncii francez și a Codului penal francez. 

Următorul Capitol, ce poartă titlul „Studiu de caz. Sinuciderea - accident de muncă ” 

- reprezintă abordarea unui studiu de caz, prin care ne-am propus să identificăm condițiile și 

situațiile în care un act suicidar poate fi calificat drept accident de muncă, având în vedere 

practica judiciară din Franța și Grecia. 

În cadrul Capitolulului paisprezece, denumit „Analiză comparativă privind legislația 

în domeniul accidentelor de muncă din Franța și România”, am analizat din punct de 

vedere comparativ legislația din domeniul accidentelor de muncă din Franța și România, 

evidențiind elementele asemănătoare și de diferențiere între cele două regimuri. 

Titlul VI al tezei, având demumirea „Asigurarea și răspunderea pentru accidente de 

muncă” conține  două capitole. 

Primul capitol, având ca titlu „Asigurarea pentru accidente de muncă – Legea nr. 

346/2002”, are în vedere aspecte privind asigurarea pentru accidentele de muncă, cu indicarea 

riscurilor asigurate, stabilirea raportului de asigurare și identificarea „prestațiilor și serviciilor 

de asigurare pentru accidente de muncă”29. 

Următorul capitol - „Răspunderea juridică în cazul accidentelor de muncă” 

analizează răspunderea juridică în cazul accidentelor de muncă, precum și un scurt istoric 

privind reglementările răspunderii juridice în cazul accidentelor de muncă începând cu primele 

măsuri care au apărat sănătatea lucrătorilor stipulate în Legea sanitară din 1885. În acest capitol 

al lucrării sunt prezentate toate formele răspunderii juridice: civilă, contravențională și penală 

incidente în domeniul „securității și sănătății în muncă”. De asemenea, este analizată și forma 

de răspundere specifică raporturilor de muncă - răspunderea disciplinară a salariatului în cazul 

accidentelor de muncă. Cu privire la răspunderea penală în domeniul securității și sănătății în 

muncă, sunt evidențiate particularitățile răspunderii penale și sunt analizate cele două 

 
29 www.legislatie.just.ro; www.pensii.ro  

http://www.legislatie.just.ro/
http://www.pensii.ro/
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infracțiuni contra securității și sănătății în muncă, respectiv: (i) „neluarea măsurilor de 

securitate și sănătate în muncă” și (ii) „nerespectarea măsurilor luate”. 

Titlul VII al lucrării, denumit „Examen al practicii judiciare în materia sănătății și 

securității la locul de muncă și a accidentelor de muncă”, reliefează o analiză a 

jurisprudenței în materia securității și sănătății la locul de muncă și a accidentelor de muncă, 

cu indicarea concluziilor la care se poate ajunge din interpretarea hotărârilor pronunțate de 

autoritățile judecătorești competente de la nivel european și național.  

Prezentul demers științific se încheie cu Titlul VIII - „Concluzii și propuneri de lege 

ferenda”, în care se arată că printr-o organizare eficientă în domeniul SSM, prin acţiuni de 

informare, conştientizare și îndrumare, se poate îmbunătăţi în mod real securitatea şi sănătatea 

în muncă, în special în sectoarele economiei naţionale cu riscuri majore de accidentare şi 

îmbolnăvire profesională, punând accentul pe prevenire şi pe promovarea bunelor practici. 

Totodată, prevenirea accidentelor de muncă nu presupun altceva decât adaptarea muncii la om,  

ce impune modificarea constantă a organizării muncii în întreprindere, și nu numai respectarea 

reglementărilor legale și a reglementărilor în materie de igienă, siguranță și sănătate. În ceea 

ce privește cadrul legislativ existent, putem admite că prezintă numeroase aspecte pozitive. Cu 

toate acestea, cadrul legislativ trebuie îmbunătățit prin acțiuni ale instituțiilor publice, ale 

angajatorilor și ale salariaților lor, precum și prin modificări sau completări legislative. În acest 

sens, lucrarea se încheie prezentarea unor propuneri de lege ferenda, prin care, în opinia noastră 

ar putea contribui la dezvoltarea și consolidarea importanței promovării principiilor și regulilor 

de bază ale securității și sănătății în muncă, precum și la îmbunătățirea cadrului normativ 

existent. 

§6. Originalitatea și contribuțiile personale 

În ceea ce privește elementele de noutate, acestea rezultă din analiza cuprinzătoare a 

temei, pornind de la studiul tuturor aspectelor relevante - date statistice, dinamică și impact 

social, legislație și jurisprudență -, continuând cu o analiză de drept comparat între regimul 

juridic din Franța și România privind accidentul de muncă și un studiu de caz, sinuciderea din 

cauza muncii. Sinuciderea reprezintă o problemă socială extrem de importantă, având în vedere 

consecințele pe care le implică și prezintă un interes justificat pentru sociologi, psihologi, 

criminologi, jurişti, medici, pentru diferite categorii de specialişti, practicieni, reprezentanţi ai 

autorităţilor şi, nu în ultimul rând, pentru public.  
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În țara noastră, au avut loc numeroase acte de suicid produse la locul de muncă care, după 

cercetările efectuate, nu au fost calificate ca fiind accidente de muncă. De asemenea, nu există 

date privind numărul de cazuri de sinucideri din cauza muncii, analize sau studii privind acest 

fenomen complex determinat de condițiile de muncă sau în legătură directă cu desfășurarea 

muncii.  

Aspecte de originalitate rezultă și din promovarea unor soluţii practice, atât pe plan 

juridic (prin formularea unor propuneri de lege ferenda), cât și pe plan economic (prin 

prezentarea unor stimulente economice). Astfel, stimulentele economice ca instrumente pentru 

motivarea angajatorilor pot completa principiile de reglementare, reprezentând, astfel posibile 

măsuri de prevenire a accidentelor de muncă.  

Teza conține şi un mesaj de conștientizare pentru adoptarea unor măsuri care să dezvolte 

și să consolideze importanța promovării principiilor și regulilor de bază ale securității și 

sănătății în muncă.  

 


