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CAIET DE SARCINI
privind
Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul din cadrul Bibliotecii
Judeţene”V.Voiculescu”Buzău
I. Necesitatea şi oportunitatea achiziţiei directe
Conform prevederilor Codului Muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, art. 13, lit. (j),
H.G. nr.1425 /2006 republicată, precum şi a H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor cu
modificările şi completările în vigoare, Biblioteca Judeţeană”V.Voiculescu” Buzău, instituţie publică de inter es
local doreşte să achiziţioneze servicii medicale de medicina muncii pentru asigurarea obligaţiei de supraveghere a
stării de sănătate a salariaţilor (52 posturi ocupate).
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant, propunerea
tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă care se abate de la prevederile
Caietului de sarcini, vor fi luate în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale prevăzute de Caietul de sarcini.
Oferta care nu respectă cerinţele minimale prevăzute de caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Structurile medicale de medicina muncii funcţionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii, activitatea
acestora având un caracter predominant preventiv, angajatorii fiind obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile
necesare pentru efectuarea controlului medical la angajare, a controlului medical periodic şi a examenului medical
la reluarea activităţii, angajaţii nefiind implicaţi în nici un fel în costurile aferente supravegherii medicale specifice
riscurilor profesionale, în costurile îmbolnăvirilor profesionale, ale accidentelor de muncă şi ale reabilitării
profesionale după boala profesională sau accident de muncă.
Salariaţii sunt obligaţi să se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă,
conform planificării efectuate de către medicul de medicina muncii, cu acordul angajatorului.

II. Procedura aplicată pentru atribuirea contractuluide achiziţie publică
Achiziţia directă va fi atribuită prin intermediul catalogului SEAP, anunţul va fi postat pe site-ul autorităţii
contractante şi va avea ca obiect , servicii de sănătate din categoria celor incluse în Anexa nr.2 la Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice, cu o valoare estimată fără TVA mai mică decât cea prevăzută la art. 7 alin (5).

III. Legislaţie aplicată
La elaborarea ofertei se vor respecta obligatoriu prevederile următoarelor acte normative:
1. Cadrul general :
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G.nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;
- Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii
2. Acte normative complementare cadrului general
- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a
personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si periodicitatea examinării;
3. Condiţii generale de securitate şi sănătate în muncă
- H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
- H.G. nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători
a echipamentelor de muncă;
- H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
4. Activităţi specifice:
- H.G. nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea
echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- H.G.nr. 1093/2006 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;
- H.G. Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a
maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.
5. Riscuri specifice:
- H.G. nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri
generate de câmpuri electromagnetice.
6. Grupuri specifice
- Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii;
- H. G. nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003
privind protecţia maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Alte acte normative în domeniul securității și sănătății în muncă
- Ordin nr. 240 din 3 martie 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor
medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora;
- Lege nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii;
- Ordin nr. 153 din 26 februarie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea cabinetelor medicale;
- Ordin nr. 2879/967/2020 din 29 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii
- Ordin nr. 874/81/2020 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe
durata stării de alertă
- Ordin nr. 3577/831/2020 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în
muncă, pe perioada stării de alertă.

IV. Durata contractului
Prestarea de servicii se va executa pe o perioadă de 7 luni, cu posibilitatea suplimentării serviciilor cu 4 luni, în
anul 2021, prin Acte adiţionale, dacă autoritatea contractantă nu refuză expres prelungirea acestuia, în f uncţie de
necesităţi şi în măsura în care vor putea asigura sursele de finanţare necesare în vederea îndeplinirii contractului de
achiziţie şi reglementările legale în vigoare permit acest lucru (conform art.165, alin.2 din HG 395 /2016) de la data
intrării în vigoare a contractului de servicii.
V. Obiectul contractului
Prestarea serviciilor de medicina muncii privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de medici
specialişti de medicina muncii prin intermediul cabinetelor de medicina muncii autorizate şi înregistrate de către
Direcţia de Sănătate Publică . Aceste servicii sunt constituite din examene clinice şi paraclinice care se desfăşoară
conform prevederilor H.G.nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările ulterioare
reglementate de H.G.nr.1169 /2011.
Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii personalului din cadrul Bibliotecii
Judeţene”V.Voiculescu” Buzău sunt:examenul medical la angajarea în muncă, examenul de adaptare în muncă,
examenul periodic, examenul la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă
Situaţia generală a funcţiilor de execuţie din Biblioteca Judeţeană”V. Voiculescu” Buzău este următoarea:
• bibliotecari, bibliograf, operator date, consilier juridic, referent achiziţii, analist programator, economist,
inspector RU,
• muncitori calificaţi, administrator, îngrijitor, şofer, secretară.
Situaţia generală a funcţiilor de conducere din Biblioteca Judeţeană”V.Voiculescu”Buzău:
• manager, şef serviciu, şef de birou.
a) Examenul medical la angajarea în muncă(înaintea angajării)
Examenul medical la angajarea în muncă se va face pentru:
- lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau
nedeterminată;
Examenul medical la angajarea în muncă se face întotdeauna la solicitarea angajatorului şi nu a viitorului angajat.
Examenul medical la angajarea în muncă constă în:
- anamneza medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform modelului dosarului
medical, (întocmirea fişei de solicitare a examenului medical) ;
- examenele medicale clinice şi paraclinice (conform Fişei de expunere la riscuri profesionale)
b) Examenul medical la adaptarea în muncă(după angajare)
Se efectuează la indicaţia medicului specialist de medicina muncii în prima lună de la angajare şi are următoarele
scopuri:
- completează examenul medical la angajarea în muncă,
- determină depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandă măsuri de
înlăturare a acestora.
Pentru promovarea măsurilor privind adaptarea la muncă a lucrătorilor şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă şi de mediu, medicii de medicina muncii desfăşoară ac tivităţi de consiliere privind sănătatea şi igiena
ocupaţională a lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora din instituţie şi din comitetul de sănătate şi securitate în
muncă, după caz, şi colaborează cu organismele din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
c) Examenul medical periodic
Examenul medical periodic se efectuează obligatoriu tuturor salariaţilor din BJVV în vederea depistării apariţiei
unor boli care constituie contraindicaţii pentru acele activităţi şi locuri de muncă cu expunere la f actori nocivi
profesionali, depistarea bolilor profesionale, depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viaţa şi sănătatea
celorlaltor salariaţi la locul de muncă, depistarea bolilor care ar constitui risc pentru securitatea instituţiei ) .
Examenul medical periodic cuprinde următoarele:
- înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea

angajării sau de la ultimul examen medical periodic până în momentul examenului medical respectiv;
- examenul clinic general;
- examenele clinice şi paraclinice;
- înregistrarea rezultatelor în dosarul medical ;
- finalizarea concluziei prin completarea fişei de aptitudine, de către medicul specialist de medicina muncii, în
două exemplare, unul pentru angajator şi celălalt pentru lucrător;
Examenul medical periodic se va efectua la termenul legal, pentru toţi salariaţii, după un program comun stabilit
între angajator şi prestator, la sediul beneficiarului de către personalul medical specializat al prestatorului.
Prestatorul se va prezenta la sediul angajatorului, cu echipamentele şi materialele necesare desfăşurării în bune
condiţii a examenului medical, precum şi cu personal de specialitate.
Beneficiarul va asigura prezenţa personalului propriu în perioada efectuării controlului medical.
Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului date privind structura de personal, încadrarea pe locuri de muncă,
funcţii şi meserii, în vederea stabilirii tipurilor de examene medicale din cadrul examenului medical periodic.
d) Examenul medical la reluarea activităţii
Se efectuează după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni,
pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii.
Efectuarea examenului medical la reluarea activităţii are următoarele scopuri:
- confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei/funcţiei avute anterior sau noii profesii/funcţii
la locul de muncă respectiv;
- stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă şi a unor activităţi specifice profesiei sau f uncţiei, dacă
este cazul;
- reorientarea spre un alt loc de muncă, care să asigure lucrătorului menţinerea sănătăţii şi a capacităţii sale de
muncă. Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori
îl consideră, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care salariatul este absent din instituţie.
e) Promovarea sănătăţii la locul de muncă
Promovarea sănătăţii la locul de muncă reprezintă supravegherea activă a sănătăţii lucrătorilor în raport cu
caracteristicile locului de muncă şi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.
Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor va întocmi şi va
prezenta angajatorului, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a salariaţilor,
precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul de muncă.
f) Supraveghere specială
Se efectuează în vederea stabilirii aptitudinii în muncă, pentru lucrătorii care se încadrează în următoarele
categorii: persoane cu vârsta de peste 60 de ani împliniţi, femei gravide, persoane cu handicap, stângace, persoane
cu vederea monoculară, persoane în evidenţă cu boli cronice.
g) Alte examene ce se impun conform Anexelor H.G. 355/2007
Prestatorul poate propune beneficiarului examene medicale suplimentare în funcţie de prezenţa unor factori nocivi
şi profesionali.
La cererea beneficiarului, prestatorul va instrui un anumit număr de salariaţi privind activitatea de acordare a
primului ajutor în caz de accidente.
Examinările medicale se vor efectua în funcţie de Fişa de expunere la riscuri profesionale şi factori de risc,
conform Anexei nr.1 la prezentul.
VI. Locul prestării serviciilor medicale
Servicii de medicina muncii stabilite vor fi efectuate de către prestator astfel:
- la sediile sale pentru examenele la angajare şi la reluarea activităţii şi

-la sediile angajatorului, ori de câte ori starea angajaţilor necesită aceasta, oportunitatea lor fiind stabilită de
medicul de medicina muncii, cât şi pentru examenul medical periodic, după un grafic stabilit de comun
acord pe timpul derulării contractului.
Prestatorul trebuie să asigure şi să planifice activitatea de efectuare a serviciilor medicale în termen de maxim 5
zile de la data semnării contractului. În condiţiile în care efectuarea examenelor medicale implică aparatură specială

care nu poate fi transportată, acestea se vor efectua la sediul prestatorului.
VII. Atribuţiile părţilor:
a) Prestatorul:
Serviciile medicale vor fi furnizate de către personal medical specializat, acreditat şi autorizat conform Legii nr.
95/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare şi care se regăseşte în evidenţele Direcţiei de Sănătate Publică
Buzău.
Acesta v-a asigura:
- Auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul instituţiei, ori de câte ori sunt modificate condiţiile de
muncă ;
- Va efectua examenele medicale la angajare şi la reluarea activităţii, nelimitat pe toată perioada derulării
contractului. În cazul în care, salariaţii beneficiarului, din diverse motive întemeiate (de ex:concedii medicale, de
odihnă sau delegaţii) nu pot efectua controlul medical periodic la data stabilită, odată cu ceilalţi salariaţi ai
beneficiarului, prestatorul este obligat să înştiinţeze beneficiarul despre nr. salariaţilor care nu au efectuat controlul
periodic şi să asigure examinarea medicală la o dată ulterioară, stabilită de comun acord între părţi, la sediul
beneficiarului.
- Să viziteze toate serviciile/birourile precum şi să participe la efectuarea măsurătorilor de noxe în fiecare locaţie
în care salariaţii îşi desfăşoară activitatea;
- Să aducă la cunoştinţa conducerii instituţiei modificările ce apar în legătură cu starea de sănătate a unui angajat,
modificări care nu îi permit acestuia continuarea activităţii la locul de muncă respectiv;
- Să participe şi să-şi dea avizul la angajrea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor
de securitate şi sănătate;
- Să ţină evidenţa strictă a salariaţilor în paralel cu cea a beneficiarului;
- Să prezinte semestrial beneficiarului un raport de activitate privind starea de sănătate a angajaţilor din Biblioteca
Judeţeană” V.Voiculescu”Buzău;
- Să urmărească fişele de aptitudini care au menţiunea “apt condiţionat” în vederea asigurării unor condiţiii de
muncă corespunzătoare recomandărilor medicale;
- Să vizeze concediile medicale ale personalului o dată pe lună, la sediul BJVV;
- Să aducă la cunoştinţă beneficiarului unde şi de către cine vor fi efectuate controalele periodice de specialitate la
care s-a angajat, conform contractului;
- Să efectueze controlul periodic conform unei programări stabilite de către părţi de comun acord;
- Să comunice direct beneficiarului rezultatele examinărilor cu menţionarea problemelor de sănătate depistate;
- Să pună la dispoziţia beneficiarului Fişa de aptitudini a fiecărui angajat în cel mult 2 zile de la eliberarea ei;
-Să completeze şi să păstreze dosarul medical al fiecărui angajat;
- Să elibereze avizele medicale în cazul schimbării locului de muncă, atunci când este informat despre schimbarea
locului de muncă;
- Să participe la întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă când e solicitat;
- Medicul de medicina muncii poate propune efectuarea şi altor examene clinice şi paraclinice suplimentare odată
cu identificarea unor noi factori nocivi profesionali; efectuarea acestora urmând a se realize numai cu informarea şi
aprobarea prealabilă a beneficiarului;
- Are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin contract, unei terţe părţi, fără să
obţină în prealabil acordul scris al beneficiarului.
- Pe durata stării de alertă, medicul de medicina muncii:
• are obligaţia monitorizării stării de sănătate a angajaţilor;
• va face instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte SSM (securitatea şi sănătatea în muncă);

• va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt şi alte zone unde nu este obligatorie masca.
b) Beneficiarul :
Are următoarele obligaţii:
- Angajarea personalului numai după efectuarea unui examen medical prealabil cu confirmarea scrisă a medicului
de medicina muncii că locul de muncă sau meseria nu este contraindicată din punct de vedere medical, viitorului
angajat;
- Programarea cu acordul personalului medical a examenului medical periodic al angajaţilor, potrivit
recomandărilor tehnice ale Minsterului Sănătăţii, urmărirea efectuări integrale a acestuia şi asigurarea prezenţei
personalului propriu la data efectuării controlului medical;
- Punea la dipoziţia prestatorului , a unui spaţiu necesar pentru efectuarea vizitei medicale;
- Punea la dispoziţie prestatorului date privind structura de personal, încadrarea pe locuri de muncă, funcţii şi
meserii, în vederea stabilirii tipurilor de examene medicale din cadrul controlului medical periodic;
- Să inspecteze serviciul de medicina muncii efectuat, pentru a verifica conformitatea execuţiei cu specificaţiile
stabilite;
- Respectarea recomandărilor medicale rezultate în urma exemenelor medicale şi asigurarea fondurilor necesare
pentru realizarea obiectivelor;
- Nu v-a interveni prin nici un mijloc în influenţarea activităţi medicale sau a conţinutului aceleiaşi măsuri
medicale stabilite.
VIII. Locul de prestare
Controlul medical periodic pentru salariaţii beneficiarului va fi efectuat cu predilecţie la sediul acestuia din Buzău,
bulevardul. Unirii, nr. 301A, conform programărilor făcute de comun acord cu reprezentantul prestatorului şi
responsabilul de contract.
Programarea pentru verificările medicale se va face în maxim 2 zile de la data solicitării, iar fişele de aptitudini
(completate corect şi integral) vor fi transmise beneficiarului în maxim 48 de ore de la efectuarea verificărilor
medicale.
Efectuarea verificărilor medicale se vor face de prestator după cum urmează:
Examenul medical la angajare în muncă, examenul de adaptare, examenul la reluarea activităţii, examenul la
schimbarea locului de muncă în cadrul unităţii, supravegherile speciale , se vor face la sediul prestatorului;
Examenul medical periodic se va efectua la sediul beneficiarului, după un grafic stabilit de comun acord pe timpul
derulării contractului.
Rezultatele analizelor medicale vor fi transmise pentru fiecare salariat în parte, în plic sigilat, cu respectarea
confidenţialităţii.
Prestatorul are obligaţia de a asigura o persoană de legătură , permanent cu BJVVB.
La sfârşitul fiecărei luni, prestatorul este obligat să predea beneficiarului, un centralizator cu următoarele
informaţii: persoanele care au efectuat în luna respectivă analize medicale la angajare, de adaptare în muncă sau la
reluare activităţii, avizul primit pe fişa de aptitudini, recomandările care se fac, după caz şi examinările suplimentare
efectuate , nr. şi felul acestora.
IX. Examene medicale solicitate
Conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2
X. Valoarea estimată a contractului :
Valoarea estimată fără TVA: 2 300 ,00 lei
XI. Cerinţe asupra ofertei
Oferta financiară trebuie să cuprindă preţul pentru fiecare examen medical în parte, pentru fiecare categorie de
personal (funcţie), conform caietului de sarcini, distinct pentru toate tipurile de examinări.
Pentru a fi acceptată, oferta trebuie să conţină tarife pentru întreaga gamă de investigaţii medicale prezentate în
Anexa 2 – Total examen medical periodic ( exprimat în lei/ investigaţie) precum şi valoarea totală a investigaţiilor.

Valoarea contractului va fi dată de însumarea valorilor tuturor examenelor/investigaţiilor medicale prest ate,
pentru fiecare din categoriile de lucrători ai beneficiarului, conform centralizatorului de preţuri, anexa la formularul
de ofertă.
Neofertarea uneia sau mai multor poziţii din cele solicitate conduce la respingerea ofertei.
Nu sunt admise oferte parţiale sau alternative.
La prezentarea ofertei, operatorii economici vor înainta documente de abilitare pentru efectuarea examenelor
medicale solicitate şi de medicina muncii, emise de instituţii din domeniul sănătăţii.
XII. Plata serviciilor
- Se va face în baza facturii fiscale emise de către prestator (pentru serviciile medicale efectiv prestate) în
perioada valabilităţii contractuale şi depuse la sediul Bibliotecii Judeţene” V.Voiculescu”Buzău;
- Factura va fi însoţită de Raportul de activitate şi fişele de aptitudini pentru fiecare salariat în parte. Plata se va
face cu OP în contul de trezorerie, în maxim 15 zile calendaristice de la data primirii facturii.
XIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICĂ
Criteriul de atribuire a acestui contract de achiziţie publică este „preţul cel mai scăzut“.
XIV. CERINŢE FINALE
Cerinţele caietului de sarcini sunt cerinţe obligatorii şi minime. Propunerea tehnică se va redacta în baza cerinţelor
caietului de sarcini, prin prelucrarea acestuia şi adaptarea la specificul ofertantului.
Ofertele care nu vor respecta cerinţele din caietul de sarcini vor fi respinse iar oferta respectivă va f i declarată
neconformă.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Bibliotecii Judeţene” V.Voiculescu”Buzău, compartimentul
juridic- achiziţii publice, dna Panait – Militaru Georgeta sau pe adresa de e-mail: achizitii-public@bjvvbuzau.ro

Întocmit,
Întocmit,
Administrator,
Ciobotaru Iulian

Consilier juridic,

Georgeta Panait-Militaru

Anexa nr.1
a
CAIETULUI DE SARCINI
Privind
Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul din cadrul Bibliotecii Judeţene”V.Voiculescu”Buzău
Fişa 99. Câmpuri electromagnetice neionizante din banda 0 - 300 GHz
Examen medical la angajare:
- examen clinic general
- ECG
- glicemie
- hemogramă completă
- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual
Examen medical periodic:
- examen clinic general - anual
- testarea acuităţii vizuale şi a câmpului vizual - anual
- ECG - anual
- hemogramă - anual
- glicemie - anual
Contraindicaţii:
- boli cronice ale sistemului nervos central
- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste
- boli cronice ale aparatului cardiovascular
- afecţiuni hematologice (leucemii)
- boli endocrine: tiroida, hipofiza, gonade
- cataractă, glaucom, atrofie optică
- diabet zaharat
Fişa 126. Suprasolicitarea analizatorului vizual
Examen medical la angajare:
- examen clinic general
- testarea acuităţii vizuale
Examen medical periodic:
- examen clinic general - anual
- testarea acuităţii vizuale - anual
Contraindicaţii:
- scăderea acuităţii vizuale sub 0,5 la AO fără corecţie sau sub 0,7 la ambii ochi cu corecţie optică eficientă
(diferenţă de corecţie optică > 3D între ochi)
- glaucom cu unghi închis neoperat
- glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat)
- disfuncţii severe ale echilibrului oculomotor
- tulburări ale simţului cromatic pentru lucrările vizuale care constituie un risc în cazul neperceperii culorilor
- retinopatie pigmentară
- orice afecţiune oculară acută până la vindecare

Fişa 124. Muncă în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune
(după caz)
Examen medical la angajare:
- examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi simţ cromatic, probe vestibulare de echilibru)
- testarea acuităţii vizuale, simţ cromatic, câmp vizual

- probe vestibulare, probe de echilibru
- audiogramă
- glicemie
- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
- ECG
Examen medical periodic:
- examen clinic general - anual
- probe vestibulare, probe de echilibru - anual
- audiogramă - anual
- glicemie - anual
- examen psihologic - la indicaţia medicului de medicina muncii
- ECG – annual
Fişa 134. Personalul de la băi, spălătorii publice şi piscine
Examen medical la angajare:
- examen clinic general (atenţie: examenul tegumentelor, inclusiv al cavităţii bucale)
- examen coprobacteriologic
- examen coproparazitologic
- spirometrie
Examen medical periodic:
- examen clinic general - anual (atenţie: examenul tegumentelor)
- examen coprobacteriologic - trimestrul II sau III
- examen coproparazitologic - anual
- spirometrie - la indicaţia medicului de medicina muncii
Contraindicaţii:
- afecţiuni dermatologice transmisibile, acute sau cronice
- boli infectocontagioase în evoluţie
- leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive
Fişa 140. Personal care în cadrul activităţii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal
şi/sau maşina instituţiei
Examen medical la angajare:
- examen clinic general (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)
- examen psihologic
- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică
- probe vestibulare, probe de echilibru
- audiogramă
- ECG
- glicemie
Examen medical periodic:
- examen clinic general - anual (atenţie: acuitate vizuală şi auditivă, probe neurologice, etilism cronic)
- examen psihologic
- testarea acuităţii vizuale, câmp vizual, vedere cromatică - anual
- probe vestibulare, probe de echilibru - anual
- audiogramă - anual
- ECG - anual
- glicemie - anual
Contraindicaţii:
- tulburări psihice de orice natură
- scăderea acuităţii vizuale sub 0,3 la ambii ochi, fără corecţie

- hemeralopie
- surditate bilaterală
- epilepsie
- diabet zaharat decompensat
- etilism cronic
- tulburări neurologice severe
- afecţiuni cardiovasculare (aritmie severă, HTA formă malignă, angină de repaus, insuficienţă cardiacă,

bloc complet de ramură stângă)

Întocmit,

Administrator,
Ciobotaru Iulian
Consilier juridic,

Georgeta Panait-Militaru

