
METODOLOGIA  

de efectuare a expertizei medicale definite la art. 2 lit. e) din HG 924/2017 privind stabilirea 

procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, reevaluate potrivit prevederilor 

art. 30 alin. 2 din L 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

 

         Metodologia are ca scop realizarea expertizei medicale definită ca fiind procesul de analiză 

și evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor, în relație cu factorii de risc existenți la locurile de 

muncă în condiții speciale, comparativ cu condițiile existente la data reîncadrării anterioare a 

locurilor de muncă în condiții speciale, pe baza raportului medicului de medicina muncii care 

asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, evidențiată și de morbiditatea prin boli 

profesionale, boli legate de profesie, luând în considerare și măsurile de securitate și sănătate în 

muncă. 

 Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor efectuează expertiza medicală pentru 

unitățile din teritoriul județul Bihor care dețin la data cererii un aviz valabil de încadrare a 

locurilor de muncă în condiții speciale și în conformitate cu HG 924/2017, art. 11, (3) Expertiza 

medicală prevăzută la art. 4alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcțiile județene de sănătate 

publică, compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă în baza 

unei metodologii proprii care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituții /autorități. 

        Având în vedere prevederile HG 924/2017,  instituțiile solicitante vor depune un dosar care 

va conține următoarele documente: 

-cerere pentru efectuarea expertizei medicale, în original, care va cuprinde datele de identificare 

a societății 

-opisul documentelor 

-Precizarea activităților pentru care se solicită expertiza (conform nominalizării în anexa nr. 2 la 

Legea nr. 263/2010, cu modificările cu completările ulterioare), respectiv secția /atelierul/locul 

de muncă pentru care se solicită reevaluarea și adresa aferentă; specificul activității pentru care 

se solicită reevaluarea, descris pe scurt, lista locurilor de muncă supuse reevaluării și numele 

lucrătorilor încadrați la locurile de muncă pentru care se solicită expertiza medicală; 

-Hotărârea privind menținerea avizului de încadrare în condiții speciale de muncă, referitoare la 

activitățile prevăzute la lit. a) și la locurile de muncă prevăzute la lit. c) (avizul în copie 

conformă cu originalul); 

-Existența locurilor de muncă pentru care au fost menținute avizele de încadrare în condiții 

speciale, la unitățile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011 cu modificările și 

cu completările ulterioare; 



-Bolile profesionale declarate la locurile de muncă pentru care se solicită expertiza, boli 

înregistrate în registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale (copie fișă de 

declarare BP2)  

-Raportul medicului de medicina muncii al unității privind starea de sănătate a lucrătorilor, în 

care vor fi precizate și bolile legate de profesie, conform anexei 23/HG 1425/2006: raportul 

trebuie să cuprindă datele din rapoartele medicale anuale (de la data ultimului aviz și până în 

prezent), răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei/noxelor, la lucrătorii încadrați în 

locurile de muncă 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 special, cu excepția efectelor datorate expunerii profesionale la factori de risc 

cancerigeni și pneumocniogeni. Se va complete tabelul din anexa 2 a HG 924/2017 

-expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. 1 lit. b din HG 924/2017  

-dovada plății conform Ord. MS 208/2012 

Expertiza se va finaliza în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor solicitate 

mai sus. 

 

 

   


