
	 	

Str.	dr.	Gh.	Iacomi,	nr.8,	Piatra	Neam ,	Neam 	 	
Tel.:	+4	02332196	08;	fax:	+4	02332155	89	
itmneamt@itmneamt.ro	
www.itmneamt.ro	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

                                               Nr. 11421/02.09.2022

INFORMARE I CON TIENTIZARE
                privind supravegherea s ii lucr torilor

În conformitate cu prevederile art. 13 i art.14 din H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 pri-

vind supravegherea s ii lucr torilor, cu modific rile i complet rile ulterioare, exa-

menul medical al lucr torilor la angajarea în munc stabile te aptitudinea/aptitudinea

condi ionat / inaptitudinea permanent  sau temporar  în munc  pentru profesia/func ia

i locul de munc  în care angajatorul îi va desemna s  lucreze privind:

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afec iuni prezente în momentul

examin rii i viitorul loc de munc ;

b) existen a/inexisten a unei afec iuni ce pune în pericol s tatea i securitatea

celorlal i lucr tori de la acela i loc de munc ;

c) existen a/inexisten a unei afec iuni ce pune în pericol securitatea unit ii i/sau calita-

tea produselor realizate sau a serviciilor prestate;

d) existen a/inexisten a unui risc pentru s tatea popula iei c reia îi asigur  servicii.

În func ie de rezultatul examenului medical la angajarea în munc , efectuat de medicul

de medicina muncii, acesta poate face propuneri pentru:

a) adaptarea postului de munc  la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice i la

starea de s tate a lucr torului;

b) îndrumarea persoanei care urmeaz  a fi angajat  c tre alte locuri de munc ;

c) includerea în circuitul informa ional i opera ional din sistemul sanitar a acelor per-

soane care necesit  o supraveghere medical  deosebit .

Prevederile art. 16 alin.1 i ale art. 17, din acela i act normativ men ioneaz , de

asemenea, c  examenul medical la angajarea în munc  a lucr torilor se face la solicitarea

angajatorului, care va completa fi a de solicitare a examenului medical la angajare,

conform modelului prev zut în anexa nr. 2, i fi a de identificare a factorilor de risc

profesional, conform modelului prev zut în anexa nr. 3.

Fi a de aptitudine, anexa nr. 5, care finalizeaz  examenul medical la angajarea în munc

se completeaz  numai de c tre medicul de medicina muncii, în dou  exemplare, unul

pentru angajator i cel lalt pentru lucr tor.

Dosarul medical i fi a de identificare a factorilor de risc profesional se p streaz  la

structura de medicina muncii pe durata derul rii contractului cu angajatorul existând po-
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sibilitatea de a fi predate i noii structuri de medicina muncii agreate ulterior de

angajator, a a cum este stipulat de prevederile art. 37 alin.1 i alin.2.

Toate aspectele men ionate mai sus eviden iaz  importan a celor dou  documente,

corelate, care atest  compatibilitatea/incompatibilitatea st rii de s tate a lucr torului

cu viitoarea activitate, pe care o va desf ura la noul loc de munc , respectiv Fi a de

identificare a factorilor de risc profesional i Fi a de aptitudine.

De aceea, în situa ia cercet rii unui eveniment, dosarul de cercetare întocmit cu

aceast  ocazie va cuprinde obligatoriu, în anexele sale, pe lâng  celelalte documente

i  copii  ale fi ei de identificare a factorilor de risc profesional i ale fi ei de

aptitudine, întocmite pentru victima evenimentului, potrivit prevederilor legale, a a

cum se prevede la art. 122 lit. i din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.

319/2006, a securit ii i s ii în munc , aprobate prin H.G. 1425/2006 cu

modific rile i complet rile ulterioare.
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