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INFORMARE PRIVIND SISTEMUL DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI 

PROFESIONALE 

 

A. Prezentare generală  a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și 

boli profesionale 

 

Adoptarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli 

profesionale a avut în vedere necesitatea armonizării legislaț iei românești cu cea 

comunitară. În acest sens, s-a urmărit crearea unui sistem de asigurări sociale, distinct, 

pentru accidente de muncă și boli profesionale.  

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, face parte din sistemul 

de asigurări sociale, este garantată de stat, cuprinde raporturi specifice prin care se 

asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de 

muncă şi decesului acestora ca urmare a producerii riscului social asigurat cel al 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă 

a persoanei fizice sau juridice pentru efectuarea prestaţiilor sociale este preluată de 

asigurator. 

Este de menţionat faptul că în situaţia în care se face dovada altor prejudicii 

materiale care nu sunt acoperite, în mod subsidiar şi complementar, intră în funcţiune 

răspunderea civilă, potrivit dreptului comun. 

Scopul urmărit de sistemul de asigurări sociale pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale este cel al: 

  Casa Judeteana de Pensii Teleorman 
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- promovării sănătăţii şi a securităţii în muncă şi prevenirii accidentelor de muncă 

şi a bolilor profesionale; 

- diminuării şi compensării consecinţelor accidentelor de muncă şi ale bolilor 

profesionale. 

Asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale are următoarele 

obiective principale: 

- prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

- reabilitarea medicală şi socio-profesională a asiguraţilor, victime ale accidentelor 

de muncă şi ale bolilor profesionale, precum şi recuperarea capacităţii de muncă a 

acestora; 

- acordarea de prestaţii în bani pe termen lung şi scurt, sub forma de indemnizaţii 

şi alte ajutoare. 

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe 

următoarele principii: 

- asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţa de muncă angajată 

cu contract individual de muncă; 

- riscul profesional este asumat de cei ce beneficiază de rezultatul muncii prestate 

– angajatorii; 

- constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori sau 

de persoanele fizice care încheie contract de asigurare; 

- creşterea rolului activităţii de prevenire în vederea reducerii numărului 

accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale; 

- solidaritatea socială, prin care participanţii la sistemul de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de 

drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevăzute de lege; 
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- asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru beneficiarii drepturilor 

prevăzute de lege; 

- asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor; 

- repartiț ia fondurilor în conformitate cu obligaț iile ce revin sistemului de 

asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale prin prezenta lege. 

Raporturile de asigurare se stabilesc între asigurator și angajator, respectiv între 

asigurator și asiguraț i: 

- asigurator – este instituț ia care preia răspunderea civilă a persoanelor fizice sau 

juridice pentru riscurile asigurate în contul căreia s-au plătit contribuț ia de asigurare. 

Conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli 

profesionale are calitatea de asigurator Casa Naț ională de Pensii Publice prin casele 

teritoriale de pensii; 

- asigurații sunt: 

 - Persoane asigurate obligatoriu prin efectul legii: 

 persoanele care desfașoară activităț i pe baza unui contract individual de 

muncă, indiferent de durata acestuia, precum și funcț ionarii publici; 

 persoanele care își desfașoară activitatea în funcț ii elective sau care sunt 

numite in cadrul autorităț ii executive, legislative ori judecătorești, pe 

durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizaț ie a 

cooperaț iei meșteșugărești, ale caror drepturi și obligaț ii sunt asimilate, 

în condiț iile prezentei legi; 

 șomerii, pe toata durata efectuării practicii profesionale în cadrul 

cursurilor organizate potrivit legii; 

 ucenicii, elevii și studenț ii, pe toată durata efectuării practicii 

profesionale. 

- Persoane asigurate cu contract individual de asigurare: 
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 asociat unic, asociaț i, comanditari sau acț ionari; 

 comanditaț i, administratori sau manageri; 

 membri ai asociaț iei familiale; 

 persoane autorizate să desfășoare activităț i independente; 

 persoane angajate în instituț ii internaț ionale; 

 proprietari de bunuri și/sau arendași de suprafeț e agricole și forestiere; 

 persoane care desfașoară activităț i agricole în cadrul gospodăriilor 

individuale sau activităț i private în domeniul forestier; 

 membri ai societăț ilor agricole sau ai altor forme de asociere din 

agricultură; 

 alte persoane interesate, care își desfașoară activitatea pe baza altor 

raporturi juridice legale. 

Raporturile de asigurare se stabilesc la data: 

 încheierii contractului individual de muncă; 

 stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcț ionarilor publici; 

 validării mandatului persoanelor care desfășoară activităț i în funcț ii 

elective; 

 numirii în cadrul autorităț ii executive, legislative ori judecătorești; 

 depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori; 

 începerii practicii profesionale pentru șomeri, ucenici, elevi și studenț i; 

 încheierii contractului individual de asigurare. 

Dreptul la prestaț iile și serviciile de asigurare pentru accidente și boli 

profesionale încetează o dată cu raporturile de asigurare. 
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Excepție: cazurile de boli profesionale, dacă se face dovada că boala a fost 

cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă. 

B. Prestațiile și serviciile de asigurare pentru accidente de muncă și boli 

profesionale 

Asiguraț ii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 

au dreptul la urmatoarele prestaț ii și servicii: 

 reabilitare medicală și recuperarea capacităț ii de muncă; 

 reabilitare și reconversie profesională; 

 indemnizaț ie pentru incapacitate temporară de muncă; 

 indemnizaț ie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizaț ie 

pentru reducerea timpului de muncă; 

 compensaț ii pentru atingerea integrităț ii; 

 despăgubiri în caz de deces; 

 rambursări de cheltuieli. 

I. Prestaț ii și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare 

medicală și recuperarea capacităț ii de muncă 

Asiguraț ii au dreptul la prestaț ii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, 

reabilitarea stării de sănătate, precum și recuperarea capacităț ii de muncă. 

Asiguratorul are obligaț ia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate 

până când se realizează: 

 restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienț elor de sănătate survenite 

în urma unui risc asigurat; 

 prevenirea diminuării ori a pierderii capacităț ii de muncă și a necesităț ii de 

îngrijire permanent. 
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Asiguraț ii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor și 

afecț iunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: 

 asistență medicală de urgenț ă la locul accidentului, în mijloacele de transport 

specializate și în unităț ile spitalicești; 

 tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente, prescrise de 

medic; 

 servicii medicale în spitale sau în clinici specializate pentru boli profesionale; 

 tratament de recuperare a capacităț ii de muncă în unităț i de specialitate; 

 servicii de chirurgie reparatorie; 

 cure balneoclimaterice; 

 investigaț ii de specialitate și analize de laborator, necesare în vederea stabilirii 

caracterului de profesionalitate al bolilor. 

Precizăm că pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacităț ii de muncă 

asiguraț ii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul 

specialist al asiguratorului, în funcț ie de natura și de diagnosticul bolii. Acest program 

individual de recuperare poate include tratament balnear, în funcț ie de tipul bolii. 

Criteriile pe baza cărora se acordă biletele de tratament balnear se aprobă anual de 

Casa Naț ională de Pensii Publice. Biletele de tratament pentru persoanele care au 

stabilit program de recuperare se eliberează gratuit iar contravaloarea lor se suportă din 

Fondul de Accidente de Muncă și Boli Profesionale. 

II. Prestaț ii și servicii pentru și reconversie profesională 

Prestaț iile și serviciile pentru reabilitare și reconversie profesională se acordă de 

către asigurator la solicitarea asiguraț ilor care, deși nu și-au pierdut complet 

capacitatea de muncă, nu mai pot desfașura activitatea pentru care s-au calificat, ca 

urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. 
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Asiguratorul preia în sarcina sa cheltuielile pentru urmatoarele prestaț ii și servicii 

de reabilitare și reconversie profesională: 

 cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea stării 

fizice, mentale și aptitudinale în vederea reconversiei profesionale; 

 costul cursurilor de calificare sau de reconversie; 

 plata unei indemnizaț ii pe durata cursurilor de calificare și de reconversie. 

Indemnizaț ia pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie se acordă lunar 

și reprezintă 70% din salariul de bază brut al persoanei asigurate, avut la data survenirii 

accidentului de munca sau a bolii profesionale. Indemnizaț ia se acordă numai dacă 

persoana asigurată nu beneficiază, pe durata cursurilor de calificare sau de reconversie, 

de indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă sau de pensie de invaliditate 

gradul III. 

III. Indemnizaț ie pentru incapacitate temporară de muncă 

Asiguraț ii beneficiază de o indemnizaț ie pe perioada în care se află în 

incapacitate temporară de muncă (ITM) în urma unui accident de muncă sau a unei boli 

profesionale. 

Indemnizaț ia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de 

muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către 

angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuț ia de asigurare pentru accidente 

de muncă și boli profesionale. 

Durata de acordare a indemnizaț iei pentru incapacitate temporară de muncă este 

de 180 de zile; prelungire maximum 90 de zile în funcț ie de evoluț ia cazului și de 

rezultatele acț iunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de Casa Naț ională 

de Pensii Publice. 
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Indemnizaț ia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de 

muncă și bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform 

dispoziț iilor legale. 

IV. Indemnizaț ie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizaț ie 

pentru reducerea timpului de muncă 

Asiguraț ii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de muncă, nu își 

mai pot desfașura activitatea la locul de muncă anterior manifestării riscului asigurat 

pot trece temporar în alt loc de muncă. 

Indemnizaț ia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se acordă în 

condiț iile în care venitul salarial brut lunar realizat de asigurat la noul loc de muncă 

este inferior mediei veniturilor sale lunare din ultimele 6 luni, calculate de la momentul 

depistării afecț iunii. 

Indemnizaț ia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata 

normală, ca urmare a unor afecț iuni cauzate de accidente de muncă sau boli 

profesionale, se acordă asiguraț ilor care, în aceste condiț ii, nu mai pot realiza durata 

normală de muncă. 

Dacă ne referim la durata acestor indemnizaț ii acestea se acordă, pentru cel mult 

90 de zile intr-un an calendaristic. 

V. Compensaț ii pentru atingerea integrităț ii 

Compensaț ia pentru atingerea integrităț ii reprezintă o sumă fixă in bani și se 

acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaț ii la care 

este îndreptăț it asiguratul. 

Cuantumul compensaț iei pentru atingerea integrităț ii se stabilește în funcț ie de 

gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii.  Cazurile compensate pot fi 

acei asiguraț i acei care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, 
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rămân cu leziuni permanente care produc deficienț e si reduc capacitatea de muncă 

între 20-50%. 

Dacă ne referim la modul de acordare a acestei compensaț ii ea se acordă pe bază 

de criterii și grile stabilite prin decizia președintelui Casei Naț ionale de Pensii Publice. 

VI. Despagubiri în caz de deces 

Beneficiari: 

 soț ul supravieț uitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, 

moștenitorul, în condiț iile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, 

persoana fizică/juridică, care face dovada ca a suportat cheltuielile 

ocazionate de deces. 

Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute. 

Despagubirea in caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte:  

 cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente 

de muncă și boli profesionale, prevazută în anexa nr. 13 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002;  

 certificat de deces - original și copie; 

 proces-verbal de cercetare a evenimentului în cazul accidentului de 

muncă; 

 fișa BP2 în cazul bolilor profesionale; 

  actul de identitate al solicitantului; 

  actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, 

și documente justificative din care să rezulte că au fost suportate 

cheltuielile ocazionate de deces, după caz. 
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Cererea pentru obț inerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul 

asiguratorului, însoț ită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit 

prezentei legi. 

VII. Rambursări de cheltuieli 

Asiguratorul (casa teritorială de pensii) acordă rambursări de cheltuieli în 

urmatoarele situaț ii: 

 transportul de urgenț ă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea 

victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale; 

 confecț ionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în 

situaț ia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă 

soldat cu vătămări corporale. 

Cererile privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă și 

boli profesionale se adresează de către persoana asigurată casei teritoriale de pensii pe 

raza căreia asiguratul își are domiciliul. 

Prestaț iile și serviciile suportate din Fondul pentru Accidente de Muncă și Boli 

Preofesionale se suportă și pentru persoanele care sunt angajate în România, care sunt 

detașate în străinătate și care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale pe 

baza cererilor depuse de angajatori și în situaț iile în care au fost tratate medical în 

afara ț ării. 

Declararea accidentelor de muncă se face de angajator și se comunică către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă și către Casa Teritorială de Pensii.    

Angajatorii au obligaţia de a comunica asiguratorului accidentele soldate cu 

incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor. 

 Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii 

nr.319/2006 a securităț ii și sănătăț ii în muncă, iar un exemplar din formularul de 

declarare a bolii respective va fi înaintat CNPP de către autoritatea competentă. 
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Angajatorii au obligaț ia să transmită asiguratorului (CJP-Compartiment Accidente 

de Muncă), 1 exemplar în original al procesului verbal de cecetare, 1 exemplar al 

formularului de înregistrare a accidentelor de muncă (FIAM) și referatul  de avizare al 

accidentului de muncă, vizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. 

În baza formularelor de înregistrare a accidentelor de muncă (FIAM) şi a 

proceselor verbale de cercetare a accidentelor de munca și a incidentelor periculoase, 

Casa Teritorială de Pensii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă vor înregistra şi vor ţine 

evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de 

angajatorii care au sediul pe teritoriul judeţului respectiv. 

Activitatea compartimentului Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din 

cadrul Casei Județene de Pensii Teleorman, are ca principal obiectiv implementarea 

sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi se 

desfaşoară pe 3 domenii principale de activitate: 

I. Asigurarea pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale care presupune 

acordarea de prestaţii, indemnizaţii, compensaţii, despăgubiri, reabilitare medicală şi 

recuperarea capacităţii de muncă, rambursări de cheltuieli; 

II. Activitatea de prevenire a Accidentelor de Muncă şi Boli Profesionale care 

presupune consilierea anagajatorilor privind asigurarea pentru Accidente de Muncă şi 

Boli Profesionale; consultanţă cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire a 

Accidentelor de Muncă şi Boli Profesionale; acordarea de asistenţă tehnică a 

angajatorilor pentru elaborarea planului de prevenire pentru fiecare post de lucru; 

propuneri pentru măsuri de prevenire a Accidentelor de Muncă şi Boli Profesionale şi 

implementarea acestora. 

III. Înregistrarea în baza de date (programul Orizont AMBP) a Formularului pentru 

Înregistrarea Accidentului de Muncă (FIAM), Anexa FIAM şi a tuturor documentelor 

subsecvente (compensaţii, prestaţii cheltuieli etc). 
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C.  Bugetul de asigurări sociale pentru Accidente de muncă și Boli profesionale 

 S-au înregistrat venituri în valoare de 1.218.652 lei 

 Cheltuielile efectuate la 30.09.2015 sunt în valoare de 717.878 lei din care: 

  - cheltuieli de personal            - 64.433 lei; 

                 - cheltuieli  bunuri și servicii   -     9.018 lei; 

                 - cheltuieli asigurări sociale pentru accidente de muncă și boli 

                   profesionale                   - 644.427 lei, care se  

compun din: 

         - pensiile suportate din acest buget –   522.812 lei, aferente unui   

                     număr de 62 pensionari urmași și 65 pensionari de invaliditate-             

   diferite grade, ca urmare a unor accidente de muncă; 

          - asistență socială în caz de boli profesionale și invaliditate –    

121.615 lei. 

 

Prezentăm mai jos defășurătorul activităț ilor compartimentului Accidente de 

Muncă şi Boli Profesionale – la data de 30 septembrie 2015, comparativ cu anul 

precedent: 

 

Detalii 2014(cazuri) 2015(cazuri) 
Diferența față 

de 2014 

Accidente de muncă înregistrate 18 19 +1 

Boli profesionale 0 0 0 

Verificarea și avizarea concediilor medicale 

pentru incapacitate temporară de muncă 
25 39 +14 
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Cheltuieli spitalizare (facturi emise Casa de 

Asigurări de Sănătate): 

- cerere decontare factură 

- referat avizare decontare 

- decizie decontare factură 

- confirmare plată  

 

 

12 

12 

12 

12 

 

 

16 

16 

16 

16 

 

 

+4 

+4 

+4 

+4 

Rambursări indemnizaț ii incapacitate 

temporară de muncă: 

- cerere rambursare indemnizaț ii 

- referat avizare rambursare 

- decizie rambursare  

- confirmare plată 

 

6 

6 

6 

6 

 

11 

11 

11 

11 

 

+5 

+5 

+5 

+5 

Despăgubiri in caz de deces 

- cerere despăgubiri deces  

- referat avizare despăgubire deces 

- decizie acordare despăgubiri deces 

- confirmare plată 

 

4 

4 

4 

4 

 

6 

6 

6 

6 

 

+2 

+2 

+2 

+2 

Compensaț ie atingerea integrităț ii: 

- cerere acordare compensaț ie atingerea 

integrităț ii 

- referat avizare cerere compensaț ie 

atingerea integrităț ii  

- decizie acordare compensaț ie pentru 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

+1 

 

+1 
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atingerea integrităț ii 

- confirmare plată 

  

1 

1 

 

2 

2 

+1 

+1 

Angajatori cărora li s-a propus consiliera în 

ceea ce privește asigurarea pentru accidente 

de muncă și boli profesionale cât și cu privire 

la măsurile și mijloacele de prevenire a 

acestora:  

- angajatori care au acceptat consilierea 

- angajatori consiliaț i pentru întocmirea 

planurilor de prevenire 

- numărul posturilor de lucru pentru care 

s-au realizat tablouri de prevenire 

- verificarea implementării masurilor de 

prevenire propuse (tablouri de 

implementare) 

- măsuri de prevenire propuse 

angajatorilor 

 

 

 

 

11 

11 

 

81 

 

24 

 

4.594 

 

 

 

 

9 

9 

 

46 

 

14 

 

2.982 

 

 

 

 

-2 

-2 

 

-35 

 

-10 

 

-1.612 

Au fost înregistrate şi prelucrate în baza de 

date ORIZONT Aaccidente de Muncă şi  Boli 

Profesionale următoarele documente: 

   - FIAM      

   - Anexa FIAM    

   - Indemnizaţii ITM (certificate concediu 

medical) 

 

 

21 

20 

 

25 

 

 

19 

19 

 

39 

 

 

-2 

-1 

 

+14 
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Rambursări indemnizaţii Incapacitate temporă 

de muncă: 

- cereri rambursări indemnizaţii 

Incapacitate temporă de muncă 

- referate avizare 

- decizie acordare rambursare 

indemnizaț ie incapacitate temporară 

de muncă 

- confirmări plată 

 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

Compensaț ii atingerea integrităț ii: 

- cereri compensaț ii atingerea 

integrităț ii; 

- referat avizare; 

- decizie acordare compensaț ie 

atingerea integrităț ii; 

- confirmare plată 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

Despagubiri deces:  

- cereri despagubiri deces; 

- referat avizare; 

- decizie acordare despăgubiri deces; 

- confirmare plată 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

6 

6 

6 

6 

 

+2 

+2 

+2 

+2 
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Decontări prestaț ii medicale (spitalizare), 

facturi Casa de Asigurări de Sănătate: 

- cereri decontare factură;  

- referat avizare; 

- decizie decontare factură; 

- confirmare plată. 

 

 

12 

12 

12 

12 

 

 

16 

16 

16 

16 

 

 

+4 

+4 

+4 

+4 

 

Organizarea în primele trimestre ale anului 2015, a trei sesiuni de informare privind 

asigurarea pentru Accidente de Muncă și Boli Profesionale.  

La aceste sesiuni au participat reprezentanț ii a 45 de societăț i comerciale din județ ul 

Teleorman, astfel: 

- Trimestrul I 2015 – au participat un număr de 17 reprezentanț i ai unor societăț i 

comerciale; 

- Trimestrul II 2015 – au participat un număr de 14 reprezentanț i ai unor societăț i 

comerciale; 

- Trimestrul III 2015 - au participat un număr de 14 reprezentanț i ai unor societăț i 

comerciale. 

 

 

Director Executiv, 

Florea-Emilian Bomboe 

 

 

 


