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
 evidenţelor medicale existente (registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale)
 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.
BAZA LEGISLATIVA
Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prin Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP)
Bucuresti, Iasi si Cluj, efectuează expertiza medicală numai în situația în care Direcția de Sănătate
Publică (DSP) județeană de care aparține solicitantul nu are încadrat medic de medicina muncii.
INSP 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, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice
2. Art.3 pct d) din Hotărârea de Guvern nr. 1414/2009 - pentru infiintarea, organizarea si functionarea
Institutului National de Sanatate Publica
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.
STRUCTURI INSP CARE APLICĂ METODOLOGIA
 Centrele Regionale de Sănătate Publică (CRSP) Bucuresti, Iasi si Cluj
 Centru National de Monitorizare a Riscurilor din Mediu Comunitar
CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Expertiza medicală se efectuează la solicitarea angajatorului care va depune la secretariatul
INSP 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;

lista locurilor de muncă supuse reevaluării și numele lucrătorilor pentru care se solicită
expertiza medicală;
g. datele de contact;
Opis documente
adresa DSP județean de care aparține solicitantul din care să rezulte motivul pentru care nu poate
efectua expertiza medicală (copie certificată Conform cu Originalul de către angajator).
expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) din HG 924/2017 (copie certificată Conform
cu Originalul de către angajator).
copia avizului inițial de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale (copie certificată
Conform cu Originalul de către angajator).
copia hotărârii de menţinere a avizului de încadrare a locurilor de muncă vizate, în condiţii
speciale (copie certificată Conform cu Originalul de către angajator).
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 specială 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. Se va
completa tabelul din ANEXA 1 (in original)
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
Dovada platii, conform Ord MS 208/2012.
f.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Dosarul solicitantului este directionat de la secretariatul INSP catre CNMRMC unde continutul
acestuia este verificat din punct de vedere al opisului de către medicii de medicina muncii si repartizat
CRSP pentru efectuarea expertizei. In cazul in care dosarul este incomplet CNMRMC va efectua o
adresa catre solicitant in care va mentiona necesitatea completarii acestuia. In cazul in care dosarul a
fost complet si a fost repartizat CRSP-ului spre rezolvare, CNMRMC va efectua o adresa catre solicitant
in care ii va comunica CRSP-ul unde a fost repartizat dosarul spre analiza si rezolvare.Datele privind
bolile profesionale înregistrate la locurile de muncă supuse reevaluării sunt furnizate de către
CNMRMC, din Registrul Operativ Naţional Informatizat al Bolilor Profesionale. Medicii de medicina
muncii din CRSP-ul unde a fost repartizat dosarul, efectueaza EXPERTIZA MEDICALĂ, în trei
exemplare originale (un exemplar rămâne la dosar și două se elibereaza solicitantului de catre CRSP-ul
care a efectuat expertiza).
CALENDAR ACȚIUNI
Solicitările de efectuare a expertizei se primesc până la data de 31 mai 2018.
Soluționarea cererilor se face în maxim 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor din dosar.
Eliberarea expertizei medicale se face după achitarea de către solicitant a tarifului prestației conform
Ordinului MS nr. 208/2012

ANEXA 1
Sectia/atelierul
incadrate in
conditie
speciala

Numele
prenumele
lucratorului

Factorul(ii)
de risc
incriminati
la
incadrarea
in conditia
speciala

Concluzia examinarilor medicale anuale de
la data ultimei reevaluari (apt/apt
conditionat/inapt temporar/inapt)
2012

2013

2014

Semnatura si parafa medicului de medicina muncii

2015

2016

2017

Diagnosticul boala
profesionala

Da/Nu

Tipul bolii
profesionale

Diagnostic
boala
legata de
profesiune

Observatii
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Nr inregistrare/data
CENTRUL REGIONAL DE SANATATE PUBLICA .........
Expertiza medicală
de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale conform cu 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
1.Documentul de solicitare a expertizei medicale:
Nr/data:………….
Unitatea emitentă………………..semnat de:…………………………….
2. Documentele pe baza cărora s-a efectuat expertiza medicală (lista documentelor din dosarul depus
de solicitant):
3. Bolile legate de profesiune - răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei evidenţiate
în Raportul medical de sinteză al medicului de medicina muncii care face supravegherea sănătății
lucrătorilor, de la data ultimului aviz şi până în prezent
4. Bolile profesionale înregistrate la locurile de muncă supuse reevaluării conform Registrului
Operativ Naţional Informatizat al Bolilor Profesionale, de la data ultimului aviz şi până în prezent (cu
exceptia efectelor datorate expunerii profesionale la factori de risc cancerigeni si pneumoconiogeni)
5. Concluzia expertizei:
Se confirmă/se infirmă existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a efectelor
nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru care a fost mentinut avizul de încadrare în condiţii
speciale, evidentiate de boli profesionale specifice si boli legate de profesiune.

Medic Sef CRSP...,
Semnatura si stampila

Medici medicina muncii CRSP...,
Semnatura si parafa

