
METODOLOGIA 

de efectuare a expertizei medicale definite la art. 2 lit. e) din Hotararea de Guvern nr. 

924/2017 -stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, 

reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice 

 

SCOP SI OBIECTIVE 

Prezenta metodologie stabilește modul de realizare a expertizei medicale definită ca procesul de 

analiză şi evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor, în relaţie cu factorii de risc existenţi la 

locurile de muncă în condiţii speciale, comparativ cu condiţiile existente la data reîncadrării 

precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, pe baza raportului medicului de medicina 

muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, evidenţiată şi de 

morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie, luând în considerare şi măsurile de 

securitate şi sănătate în muncă. Scopul acestei expertize este de a identifica prezenţa efectelor 

nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor, evidenţiate prin cazuri de boli profesionale 

declarate şi/sau boli legate de profesiune, datorate factorilor de risc identificaţi în procedura 

precedentă de reevaluare pentru care a fost menţinut avizul de încadrare în condiţii speciale, în 

perioada care a trecut de la ultima reevaluare efectuată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 

1284/2011, cu modificările ulterioare, cu excepţia efectelor datorate expunerii profesionale la 

factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.  

 

Această identificare trebuie să se facă prin intermediul: 

 

 raportului medicului de medicina muncii al unităţii solicitante pentru locurile de muncă 

pentru care au fost menţinute avizele de încadrare în condiţii speciale, cu excepţia efectelor 

datorate expunerii profesionale la factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni 

 evidenţelor medicale existente (registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale)  

 

BAZA LEGISLATIVA 

Direcția de Sănătate Publică (DSP), efectuează expertiza medicală în baza următoarelor 

prevederi: 

 

1.Art.11 (3) din Hotararea de Guvern nr. 924/2017- stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor 

de muncă în condiţii speciale. 

 

2.Art.17; Cap.III; VIII; B; (pct.v) din ORDIN nr.1.078/27 iulie 2010 privind aprobarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de 

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

3.Ordinul nr. 208/2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății 

publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și 

de către Institutul Național de Sănătate Publică. 

 

 

 



CIRCUITUL DOCUMENTELOR: 

 

Expertiza medicală se efectuează la solicitarea angajatorului care va depune la secretariatul DSP 

un dosar cuprinzând următoarele documente: 

 

1.cerere de efectuare a expertizei medicale, semnată de angajator, în original, care va 

cuprinde:  

a.denumirea unităţii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului; 

b.numărul şi data avizului inițial de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale; 

c.numărul şi data avizului de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale; 

d.secţia/atelierul/locul de muncă pentru care se solicită reevaluarea şi adresa aferentă; 

e.specificul activităţii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt; 

f.lista locurilor de muncă supuse reevaluării și numele lucrătorilor pentru care se solicită 

expertiza medicală; 

g.datele de contact; 

 

2.Opis documente de depus la DSP: 

 

3.Cerere de efectuare a expertizei medicale pentru conditii speciale, semnată de angajator, în 

original. 

4.Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) din HG 924/2017(copie certificată   

Conform cu Originalul de către angajator). 

5.Copia avizului inițial de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale (copie 

certificată Conform cu Originalul de către angajator). 

6.Copia hotărârii de menţinere a avizului de încadrare a locurilor de muncă vizate, în 

condiţii speciale (copie certificată Conform cu Originalul de către angajator). 

7.Un raport medical de sinteză al medicului de medicina muncii care face supravegherea 

sănătății lucrătorilor, raport care să cuprindă datele din rapoartele medicale anuale (de la 

data ultimului aviz şi până în prezent, cu excepţia efectelor datorate expunerii profesionale la 

factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni) prin care se evidențiază răspunsul specific al 

organismului la agresiunea noxei/noxelor, la lucrătorii încadrați în locurile de muncă în condiție 

special, pentru care se solicită expertiza medicală, respectiv: boli profesionale (semnalate, 

declarate), boli legate de profesiune asociate noxei/noxelor de la locurile de muncă în 

condiție specială.  

8.Tabelul cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă 

încadrate în condiţii speciale, conform anexa nr. 2 de la HG 924/2017 semnat de angajator, in 

original 

9.Dovada plății, conform Ord. MS 208/2012. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDETULUI TIMIŞ 

300029 TIMIŞOARA, STR. LENAU NR.10 

TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667 

CUI 11292024 

Nr. operator de date cu caracter personal-34022 

e-mail dspj.timis@dsptimis.ro 

Compartimentul Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viata 

si Munca 

Tel: 0256-272750, int. 25 Fax: 0256-494667           
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

Expertiza medicală 

 

de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale      

1.Documentul de solicitare a expertizei medicale: 

Cererea nr......................data emiterii:................................  

Unitatea emitentă:................................................................ 

semnată de:...........................................................................                        

2.Documentele care atestă încadrarea în condiţii speciale: 

a.Lista locurilor de muncă supuse reevaluării: 

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

b.Avizul privind îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în 

conformitate cu legislatia în vigoare : 

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

c.Expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, efectuată conform 

Art. 10 din HG 1284/2011: 

 

mailto:dspj.timis@dsptimis.ro


……………………………………………………………………………………………… 

Buletinul de expertiză tehnică nr. ……………………………………………………….. 

Din expertiză rezultă următoarele:……………………………………………………… 

Dosarul de expertiză tehnică realizat de............................................................................  

Buletinul de expertiză este semnat de: .............................................................................. 

3.Bolile legate de profesiune – răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei 

evidenţiate de la data ultimului aviz şi până în prezent: 

- Medicul de medicina muncii al unităţii (d-na/dl.dr...................) a întocmit Raportul 

nr...................... de reevaluare a sănătăţii angajaţilor de la ..................................., pentru  

perioada ........................., ,,în urma analizării datelor medicale în perioada mai sus menţionată 

s-au constatat următoarele aspecte cauză-efect asupra capacităţii de muncă şi a stării de 

sănătate: 

  Riscul:                                                                          Efectul: 

- ...................                                                                 -......................... 

- ...................                                                                 -......................... 

Concluzia raportului medicului de medicina muncii al unităţii este că:............................... 

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

        4.Lista bolilor profesionale conform Registrului de boli profesionale de la  nivelul   

        direcţiei sănătate publică pentru locurile de muncă respective:  

        - NU au fost înregistrate şi raportate boli profesionale. 

        5.Concluzia expertizei: 

 

Se confirmă (sau NU) existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea,    a  

efectelor asupra stării de sănătate a lucrătorilor, pentru care a fost acordat avizul de  încadrare în 

condiţii speciale. 

 

DIRECTOR EXECUTIV:                                       DIRECTOR EXECUTIV ADJ. S.P.: 

COLECTIV MEDICINA MUNCII: 



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

               

 

 

 

 

                                                                                         


