
 
 
 
 

COMUNICAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ LA ASIGURĂTOR  
 
 

 
Potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, Casa Naţională de Pensii Publice are calitatea de asigurător pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale şi îşi exercită atribuţiile specifice de asigurare şi pe 
terioriul judeţului Suceava, prin Casa Judeţeană de Pensii Suceava .  
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale (actualizată), angajatorii au obligaţia de a comunica 
asigurătorului (casei teritoriale de pensii pe raza cărei s-a produs accidentul de muncă 
şi casei teritoriale de pensii pe raza căreia este sediul social al unităţii) accidentele de 
muncă soldate cu incapacitatea de muncă, cu invaliditatea sau cu decesul asiguraţilor . 
 

Pentru înregistrarea accidentului de muncă în baza de date a asigurătorului, precum şi 
pentru plata drepturilor de asigurare şi a serviciilor medicale acordate persoanelor 
care au suferit accidente de muncă, în conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 
346/2002 (actualizată) şi art. 84 din Ordinul nr. 450/20006 (actualizat), coroborate cu 
art. 27 şi art. 32 din Legea nr. 319/2006 (actualizată) şi cu art. 132 şi art. 140 din H.G. 
nr. 1425/2006 (actualizată), angajatorii au obligaţia să comunice accidentul de muncă 
la C.J.P. Suceava și  să depună cu adresă de înaintare, următoarele documente :  
 

 Procesul-verbal de cercetare al accidentului de muncă (original);  
 Formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (F.I.A.M.) şi anexa F.I.A.M. 

(după caz) avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă (original);  
 Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisă de Inspectoratul Teritorial de 

Muncă (copie); 
 Copia contractului de muncă (cu valabilitate la momentul producerii accidentului 

de muncă) a persoanei accidentate, împreună cu dovada înregistrării legale a 
acestuia (extrasul din Revisal, s.a.);  

 Dovada plăţii contribuţiei de asigurare penstru accidente de muncă şi boli 
profesionale (prin Certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, în termen de valabiliate, original sau copie cu viza de 
conformitate); 

 Certificatele medicale, cu cod de indemnizaţie 02 sau 03, completate de angajator 
(original , ambele exemplare) pentru a fi vizate de C.J.P. Suceava .  

 

 
 


