
Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

  al  Republicii  Moldova 
 

IMSP  Institutul  de  Medicină  Urgentă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI MEDICAL 

PROFILACTIC A ANGAJAȚILOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

CHIȘINĂU  2017 
  



 

 

 

 

 

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă 
Procedura  operațională nr. 4.55 

IMSP IMU 

TITLU:  Organizarea examenului medical 

profilactic a angajaților 

            Serviciul dispensarizare a lucrătorilor 

medicali 
 

 

1. Lista responsabililor de elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 

în cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 
 

Nr. crt. 

Elemente 

privind 

responsabil/ 

operaţiune 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia 

 

 

Data 

 

 

Semnătura 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Albina Bulmaga 
Șefa serviciului de 

dispensarizare 
21.07.2017  

1.2. Verificat Vovc Liviu 

Responsabil de 

managementul calităţii 

serviciilor medicale  

26.07.2017  

1.3 Verificat Ștepa Seghei 
Președintele Consiliului 

Calității 
09.08.2017  

 Aprobat Ciocanu Mihail Director al IMSP IMU 16.08.2017  
 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale. 
 

Nr. Crt. 

Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

 

Componenta revizuită 

 

 

Modalitatea 

reviziei 

 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1    

2.2. Revizia 1    
 

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau,  după  caz, revizia din cadrul ediţiei                 

procedurii operaţionale. 

 
 

Nr. Crt. Scopul 

difuzării 

Exemplar  

nr. .... 
Compartiment Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare 1 
Președintele 

Consiliului Calității 

Vicedirector 

medical 
Ștepa Serghei   

3.2. Aplicare 2 

Serviciul 

Managementul 

Calității serviciilor 

medicale 

Șef Vovc Liviu   

3.3. Aplicare 3 Administrația Vicedirector Cociorva Gh.   

3.4. Aplicare 4 Administrația 
Asistent 

medical șef 
Pinteac Olga   

3.5. Aplicare 5 
Secția monitorizare și 

evaluarea serv. med. 
Șef 

Gînga 

Veaceslav 
  

3.6. Aplicare 6 
Secția statistica 

medicală 
Șef Pînzaru Stela   

3.7. Aplicare 7 Serviciul audit intern  Șef Rusu Ion   

3.8. Aplicare 8 Secția resurse umane  Șef Sultan Diana   

3.9. Aplicare 9 Serviciul economic Șef Caproș Igor   
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Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 

3.10 Aplicare 10 
Serviciul evidență 

contabilă 
Șef Agache Stela   

3.11 Aplicare 11 
Serviciul achiziții 

publice 
Șef Suru Tatiana   

3.12 Aplicare 12 
Serviciul mentenanță, 

infrastructură și dezv. 
Șef Filip Sergiu   

3.13 Aplicare 13 
Secția dispensariz. 

lucrăt. medicală 
Șef 

Bulmaga 

Albina 
  

3.14 Aplicare 14 
Serviciul tehnologii 

informaționale 
Șef 

Golubev 

Natalia 
  

3.15 Aplicare 15 
Departamentul 

inginerie biomedicală 
Șef 

Pîntea 

Constantin 
  

3.16 Aplicare 16 Farmacie Diriginte 
Bargan 

Viorica 
  

3.17 Aplicare 17 
Serviciul republican 

AVIASAN 
Șef Baba Arcadie   

3.18 Aplicare 18 DCMU Șef Curov Igor   

3.19 Aplicare 19 

Departamentul Clinic 

Anestezie și Terapie 

Intensivă  

Șef Belîi Adrian   

3.20 Aplicare 20 Secția reanimare Șef 
Clim 

Alexandru 
  

3.21 Aplicare 21 
Secția Anesteziologie 

și Terapie Intensivă 
Șef 

Cobîlețchi 

Srgiu 
  

3.22 Aplicare 22 Secția Hemodializă Șef 
Mastac 

Dumitru 
 

 

3.23 Aplicare 23 
Serviciul coordonare 

de transplant organe 
Șef 

Solomatin 

Alexandru 
 

 

3.24 Aplicare 24 
Departamentul Clinic 

chirurgie 
Șef Maxim Igor   

3.25 Aplicare 25 Secția chirurgie nr.1 Șef Gafton Victor   

3.26 Aplicare 26 Secția chirurgie nr.2 Șef Onufrei Ion   

3.27 Aplicare 27 Secția chirurgie nr.3 Șef 
Boghean 

Gheorghe 
  

3.28 Aplicare 28 
Secția chirurgie traume 

asociate 
Șef Gagauz Ion   

3.29 Aplicare 29 
Secția chirurgie 

vasculară 
Șef Barat Sorin   

3.30 Aplicare 30 Secția chirurgie OMF Șef Cebotari Mih   

3.31 Aplicare 31 Secția urologie Șef Axenti Alin   

3.32 Aplicare 32 Secția ginecologie Șef Marian Nicol   



 

 

 

 

 

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova 

IMSP Institutul de Medicină Urgentă 
Procedura  operațională nr. 4.55 

IMSP IMU 

TITLU:  Organizarea examenului medical 

profilactic a angajaților 

            Serviciul dispensarizare a lucrătorilor 

medicali 
 

 

 
 

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 

3.33 Aplicare 33 Secția endoscopie Șef 
Dolghii  

Andrei 

  

3.34 Aplicare 34 Blocul de operații Șef 
Metioglo 

Alexei 
  

3.35 Aplicare 35 
Secția sterilizare 

centralizată 
Șef 

Stratan 

Tatiana 
  

3.36 Aplicare 36 Secția morfopatologie Șef Țiple Ilie   

3.37 Aplicare 37 Banca de sînge Șef 
Marian-Olaru 

Mariana 
  

3.38 Aplicare 38 

Departamentul Clinic 

Ortopedie și 

Traumatologie 

Șef Glavan Alina   

3.39 Aplicare 39 
Secția ortopedie și 

traumatologie nr.1 
Șef 

Zelenschi 

Victor 
  

3.40 Aplicare 40 Secția ortopedie nr.1 Șef Darciuc Mih   

3.41 Aplicare 41 Secția ortopedie nr.2 Șef    

3.42 Aplicare 42 
Secția ortopedie și 

traumatologie nr.3 
Șef 

Glavan 

Nicolae 
  

3.43 Aplicare 43 Secția microchirurgie Șef 
Calistru 

Anatol 
  

3.44 Aplicare 44 

Secția ambulatoriu 

ortopedie și 

traumatologie nr.1 

Șef 
Dumneanu 

Andrei 
  

3.45 Aplicare 45 

Secția ambulatoriu 

ortopedie și 

traumatologie nr.2 

Șef 
Melnic 

Octavian 
  

3.46 Aplicare 46 

Secția ambulatoriu 

ortopedie și 

traumatologie nr.3 

Șef 
Bunescu 

Vasile 
  

3.47 Aplicare 47 

Secția ambulatoriu 

ortopedie și 

traumatologie nr.4 

Șef 
Corlăteanu 

Valeriu 
  

3.48 Aplicare 48 
Departamentul Clinic 

Neurochirurgie 
Șef Glavan Iulian   

3.49 Aplicare 49 
Secția neurochirurgie 

nr.1 
Șef Marina Ion   

3.50 Aplicare 50 
Secția neurochirurgie 

nr.2 
Șef 

Postolachi 

Roman 
  

3.51 Aplicare 51 
Secția chirurgia 

spinării 
Șef 

Ungureanu 

Victor 
  

3.52 Aplicare 52 Secția oftalmologie Șef 
Șevciuv 

Rodica 
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4. SCOPUL: 

      Supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factotilor profesionali de risc la locul de 

muncă întru menținerea sănătății populației apte de muncă, depistarea precoce și diminuarea 

îmbolnăvirii profesionale, diminuarea morbidității generale, morbidității cu incapacitate temporară de 

muncă și mortalității populației apte de muncă.  
 

5. Domeniu de aplicare 

  Examenului medical profilactic a angajaților se efectuează la angajare și este organizat periodic o 

dată în an și permite evaluarea aptitudinii în muncă pentru profesia/funcția a fiecărui angajat. 
 

6. Documente de referinţă aplicabile procedurii operaționale 

  - Codul muncii 

  - Legea ocrotirii sănătăţii Nr.411-XII din 28.03.1995;  

  - Legea securității și sănătății în muncă Nr.186 din 10.07.2008  

  - Lista factorilor de risc din mediul ocupațional și a serviciilor medicale profilactice obligatorii,     

    acordate persoanelor în funcție de expunere profesională 

 

 

 
 

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 

3.53 Aplicare 53 
Laboratorul medicină 

intervențională 
Șef 

Smolnițchii 

Roman 
  

3.54 Aplicare 54 

Departamentul Clinic 

Neurologie, 

Epileptologie și Boli 

interne 

Șef Manea Diana   

3.55 Aplicare 55 Secția neurologie BCV Șef 
Crivorucica 

Igor 
  

3.56 Aplicare 56 Secția epileptologie Șef 
Gorincioi 

Nadejda 
  

3.57 Aplicare 57 Secția boli interne Șef Leontii Boris   

3.58 Aplicare 58 
Secția terapie intensivă 

„Stroke” 
Șef 

Niguleanu 

Eugen 
  

3.59 Aplicare 59 
Centrul Național de 

epileptologie 
Șef Cernocan Ion   

3.60 Aplicare 60 

Secția reabilitare 

medicală și medicină 

fizică 

Șef 
Samotiuc 

Elena 
  

3.61 Aplicare 61 

Departamentul Clinic 

Radioimagistică și 

Diagnostic de 

Laborator 

Șef 
Zagadailov 

Diana 
  

3.62 Aplicare 62 
Secția diagnostica 

medicală 
Șef Curov Igor   

3.63 Aplicare 63 
Laboratorul Clinic 

Diagnostic 
Șef 

Chisacova 

Marina 
  

3.64 Aplicare 64 
Laboratorul 

Microbiologic 
Șef 

Rusu 

Valentina 
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6.1 Reglementări naționale: 

 

-  Strategii de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobate prin Hotărîrea    

     Guvernului nr. 1471 din 24.12.2007; 

 - Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse acțiunii factorilor 

profesionali de risc, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 1025 din 07.09.2016; 

 -  Ordinul Ministerului Sănătății RM nr.1013 din 16.12.2016 « Cu privire la punerea în aplicare a 

Hotărîrii Guvernului nr.1025 din 07.09.2016»; 

 - Ordinul Ministerului Sănătății RM nr.208 din 15.03.2017 « Cu privire la completarea ordinului 

nr.1013 din 16.12.2016  »; 

 -  Ordinul Ministerului Sănătății RM nr.255 din 15.11.1996 « Cu privire la organizarea obligatorie a 

examenului medical al salariaților din întreprinderile alimentare, instituțiile medicale, comunale și 

cele pentru copii»; 

-  Legii nr. 264 din 27.10. 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;  

 

6.2   Reglementări interne:  
-  Ordinul IMSP IMU nr.21 din 25.01.2017 « Cu privire la examenele medicale obligatorii a 

lucrătorilor IMSP IMU»; 

- Lista nominală a persoanelor care activează în condiții de expunere la factori profesionali de 

risc, aprobată prin proces verbal nr.11 din 24.11.2016; 

- Actul final al rezultatului examenului medical periodic al lucrătorilor IMSP IMU , aprobat de 

către Centrul de Sănătate Publică  mun.Chișinău prin procese verbale: nr 11/4-2147 și 11/4 2148 

din 31.05.2017         

 

6.3  Alte documente 

   - Fișele de post a medicului în patologii profesionale, șef de serviciu de dispensarizare a 

lucrătorilor, medic internist din serviciu de dispensarizare a lucrătorilor; 

  -   Dosar medical al angajatului ( anexa 5 din Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 

07.09.2016); 

    -  Fișa de solicitare a examenului medical ( anexa 2 din Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 

1025 din 07.09.2016); 

 - Fișa de identificare a factorilorilor profesionali de risc ( anexa 3 din Regulamentul sanitar 

aprobat prin  HG nr. 1025 din 07.09.2016); 

- Fișa de aptitudine de muncă ( anexa 6 din Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 

07.09.2016); 

- Lista nominală a persoanelor care activează în condiții de expunere la factori profesionali de risc       

( anexa 4 din Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 07.09.2016); 

     - Fișa medicală a bolnavului de ambulator (Formular Nr.025/u, aprobat de MS RM prin ordinul    

nr.139 din 28.05.2002); 

 

7. Definiţii  

- Supraveghere a sănătății persoanelor – spectru larg de servicii medico-sanitare, care asigură 

prevenirea, depistarea precoce a bolilor profesionale și generale cu incapacitate temporară în muncă, 

monitorizarea stării de sănătate a persoanelor și a factorilor profesionali de risc; 
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- Examene medicale profilactice obligatorii ale persoanelor expuse acțiunii factorilor 

profesionali de risc – parte componentă a supravegherii sănătății persoanelor, care reprezintă 

examenul clinic general efectuat de către medicul în patologii profesionale cu participarea 

specialiștilor de profil și aplicarea investigațiilor paraclinice în funcție de expunerea profesională;  

- Factori profesionali de risc – factorii din mediul ocupațional, specifici locului de muncă și 

profesiei concrete, care pot influența sănătatea,în particular, pot cauza boli profesionale, cu pierderea 

temporară sau permanentă a capacității de muncă;       

–Aptitudinea în muncă – capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura 

activitatea la locul de munca, in profesia/ functia, pentru care se solicita examenul medical (în dosarul 

medical al angajatului apare apt), 

 -Aptitudinea condiționată în muncă – capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a 

desfășura activitatea la locul de muncă în condițiile respectării anumitor recomandări medicale (în 

dosarul medical apare apt condiționat); 

– Inaptitudinea temporara în muncă – incapacitatea medicală a lucrătorului (din cauza unei boli) 

de a desfășura activitatea la locul de muncă/ postul de lucru, în profesia/ funcția pentru care se solicită 

examen medical privind aptitudinile, până la reevaluarea sănătății de către medicul în patologii 

profesionale (în dosarul medical apare inapt temporar); 

- Inaptitudine permanentă în muncă – incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a 

desfașura activitatea la locul de muncă/ postul de lucru în profesia/ funcția pentru care se solicită 

examen medical privind aptitudinile (în dosarul medical apare inapt); 

- Contraindicații – stări de sănătate ce limitează sau împiedică activitatea persoanelor cu factori 

profesionali de risc la locul de muncă , cu următoerele specificări: 

a) Contraindicațiile menționate servesc drept motiv de eliberare/neadmitere la locul de muncă cu 

factori de risc profesional; 

b) Contraindicațiile sînt relative și absolute; ele necesită evaluarea raportului dintre gravitatea 

bolii/dizabilitate și factorii profesionali de risc la locul de muncă; 

c) Bolile acute, pînă la vindecarea lor, constituie contraindicații absolute.  

8. Descrierea procedurii. 

      Examenul medical în vederea angajării în muncă, examenul medical la reluarea activității precum 

și examenul medical periodic  se organizează de către angajator și se efectuează de către servicii 

medicale de întreprindere și/ sau medici  în patologii profesionale autorizați în acest sens, cu 

care angajatorul are încheiat un contract de prestări de servicii medicale. 

    Planificarea controlului medical periodic se cuprinde în planul complex de medicina ocupațională 

pe municipiu, existent la Centrul Sănătate Publică municipal, în IMSP IMU și în programul de 

prevenire si protecție al angajatului. 
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 Rezultatele examenelor medicale și concluziile controlului medical periodic se înregistreaza in 

dosarul medical al persoanei respective. 

             Dosarul medical și fișa de identificare a factorilor  profesionali de risc se păstreaza în 

serviciul de dispensarizare a lucrătorilor, unde s-a efectuat examenul medical de angajare și controlul 

medical periodic. 

             Unitățile medicale, la solicitarea angajatorului prezintă acestuia, concluziile controlului 

medical periodic efectuat și datele de morbiditate profesională. Aceste informații stau la baza 

completării programului de prevenire si protecție, de către angajator. 

            Examenul medical în vederea angajării în muncă poate fi efectuat numai de către medicul în 

patologii profesianale/medicul internist din serviciul de dispensarizare a lucrătorilor și constă în: 

-anamneza medicală profesională și neprofesională și examenul clinic general, 

conform dosarului medical individual al fiecărui lucrător;  

-examene medicale clinice și paraclinice, conform listei factorilor de risc din mediul 

ocupațional (Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 07.09.2016), întocmite 

pentru fiecare activitate, 

-examene medicale suplimentare solicitate de medicul în patologii profesionale, pentru 

angajarea la locuri de muncă/ postul de lucru și activitatile cu expunere la factori nocivi 

profesionali, pentru stabilirea incompatibilităților medicale cu riscurile profesionale 

identificate și evaluate (prin fișa de identificare a factorilor profesionali de risc, completată 

de către angajator, pentru postul ce urmează a fi deservit de către lucrătorul care solicită 

examenul medical de angajare). 

Rezultatele examenului medical se consemnează în dosarul medical individual. 

Examenul medical periodic constă în: 

înregistrarea evenimentelor medicale din perioada anterioară datei controlului, 

-examen clinic general, conform dosarului medical (Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 

1025 din 07.09.2016), 

-examene clinice și paraclinice , conform listei factorilor de risc din mediul ocupațional 

(Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 07.09.2016), întocmite pentru fiecare 

activitate, 

-înregistrarea rezultatelor în dosarul medical individual al lucrătorului, 
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-finalizare control medical periodic prin completarea fișei de aptitudini (model conform anexa 

6 din Regulamentul sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 07.09.2016), în 2 exemplare, unul 

pentru lucrător și unul pentru angajator și Actul final privind rezultatele examenului medical 

periodic al angajaților din unitatea economică ( model conform anexa 7 din Regulamentul 

sanitar aprobat prin  HG nr. 1025 din 07.09.2016), prezentat la Centrul de Sănătate Publică 

teritorial.  

 

9. Responsabilităţi  

Responsabil de proces – comisia medicală. 

 

10.  Anexe  

 

 

 

11. Cuprins 

 

 
Numarul 

componenţei în 

cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componenţei  

din cadrul procedurii operaţionale 
Pag 

1 Scopul 5 

2 Domeniul de aplicare 5 

3 Documente de referinţa 5-6 

4 Definitii şi abrevieri 6 

5 Descrierea activităţii 7-9 

6 Responsabilităţi 9 

7 Anexe şi formulare 10-21 

8 Situatia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor 1 

9 Lista de difuzare 1-4 

10 Anexa 2.Fișa de solicitare a examenului medical 10 

11 Anexa 3. Fișa de identificare a factorilor profesionali de risc 11-12 

12 
Anexa 4. Lista nominală a persoanelor care activează în condiții de 

expunere la factori profesionali de risc 
13 

13 Anexa 5. Dosar medical al angajatului 14-17 

14 Anexa 6. Fișa de aptitudine în muncă 18 

15 
Anexa 7. Actul final, privind rezultatele examenului medical 

periodic al angajaților din unitatea economică  
19-21 
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Anexa nr.2 

la Regulamentul sanitar privind 

supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii  factorilor profesionali  

de risc  

 

 
FIŞA 

de solicitare a examenului medical  
 

  

Unitatea economică__________________________________________________ 

adresa   ______________________________________________________________________ 

telefon: _______________ fax: _____________ cod fiscal :__________________________ 

domeniul de activitate: __________________________________________________________ 

 

 

SOLICITĂ 

examen medical pentru: 
ANGAJARE                  [ ..... ] 

ADAPTARE                   [ ..... ] 

RELUAREA MUNCII      [ ..... ] 

SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCĂ   [ ..... ] 

ALTELE                   [ ..... ] 

 

 

conform art. 30 pct.6) din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice  nr. 10-XVI din 3 

februarie 2009, art. 13 lit. m) şi art. 21 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 

iulie 2008,  

 

Domnul/Doamna _____________________________________________________ 

Născut (ă) la   _______________________ CP: __________________________ 

profesia/ocupaţia:  __________________________________________________ 

urmează a fi angajat (ă) în funcţia: _____________________________________ 

la locul de muncă:________________________________________________________ 

secţia/sectorul _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Persoana examinată urmează să efectueze activitatea profesională la un loc/post de muncă ce prezintă  

riscuri profesionale, detaliate în Fişa de identificare a factorilor profesionali de risc, anexată prezentei 

cereri. 

 

______________________ 

           Angajatorul  
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      L.Ş. 

______________________      Data  ___ / ___ / ____ 

     (semnătura) 

Anexa nr.3 

la Regulamentul sanitar privind 

supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii  factorilor profesionali  

de risc  

Coordonat:  _________________ 

Medic-şef sanitar de stat al  _____________   

  L.Ş.   

 

Unitatea economică____________________________________________________________, 

adresa ______________________________________________________________________  

telefon ______________________________  

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI:____________________________________  

CP: [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

 

FIŞA  

de identificare a factorilor  profesionali de risc  
Denumirea postului/ locului de muncă _____________________________________________  

Secţia /Sectorul: ______________________________________________________________   

 

Descrierea activităţii: nr. ore/zi [  ], nr. schimburi de lucru [  ], schimb de noapte [  ], pauze organizate da 

[  ] sau nu [  ], bandă rulantă [  ].  

 

Risc de: infectare [  ]/electrocutare [  ]/ tensiune înaltă [  ]/ tensiune medie, joasă [  ]/înecare [  ] /asfixiere 

[  ]/blocare [  ]/microtraumatisme repetate [  ]/lovire [  ]/muşcătură [  ]/zgîriere [  ]  /strivire [  ]/tăiere [  

]/înţepare [  ]/împuşcare [  ]/ardere [  ]/opărire [  ]/degerare [  ]/mişcări repetitive [  ], alte 

riscuri:_______________________________________________________ 

Conduce utilaje/vehicule (intrauzinal) [  ]  

Operaţiuni executate de lucrător în cadrul procesului tehnologic: ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Descrierea spaţiului de lucru:  

Muncă: în condiţii de izolare [  ]/la înălţime [  ]/în mişcare [  ]/pe sol [  ]/în aer [ ]/pe apă [  ]/sub apă [  

]/nişă [  ]/cabină etanşă [  ]/aer liber [  ]/alte: ____________________________ 

Deplasări pe teren în interesul serviciului: da [   ]; nu [  ], dacă da, descriere: ________________  

Efort fizic, clasele condiţiilor de muncă: optime [  ], admisibile [  ], nocive grad I [  ], nocive grad II [  ], 

inclusiv: 

Poziţie preponderent: ortostatică/în picioare [  ]; aşezat [ ]; aplecată [ ]; mixtă [ ]/poziţie forţată, 

nefiziologică: da [ ]; nu [ ], dacă da, ce tip: __________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Suprasolicitări musculoarticulare: mişcări forţate: da [  ]; nu [  ]/repetitive: da [  ]; nu [  ], dacă da, 

specificaţi zona: coloană vertebrală (cervicală: da [  ]; nu [  ]; toracală: da [  ]; nu [  ], lombară: da [  ]; nu [  

]), membre superioare (umăr: da [  ]; nu [  ], cot: da [  ]; nu [  ], pumn: da   [  ];  nu [ ]), membre inferioare 

(şold: da [ ]; nu [ ], genunchi: da [ ]; nu [ ], gleznă: da [ ]; nu [ ]).  
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Manipulare manuală a maselor: dacă da, precizaţi caracteristicile maselor manipulate: _______ 

_____________________________________________________________________________ ridicare [  

]; coborîre [  ]; împingere [  ]; tragere [  ]; purtare; [  ]; deplasare [  ]  

Greutate maximă manipulată manual _______________________________________________  

 

 

Suprasolicitări în procesul de lucru: clasele condiţiilor de muncă: optime [  ], admisibile [  ], nocive grad 

I [  ], nocive grad II [  ], inclusiv: 

vizuale [  ]; auditive [  ]; suprasolicitări neuropsihosenzoriale [  ], dacă da: mentale [  ]; emoţionale [  ]; 

altele [  ]  

Agenţi chimici: da [  ]; nu [  ], dacă da, precizaţi:  

       

 Tipul agentului chimic < V.L.O. > V.L.O Al C P 

       

       

       
 

Legendă: V.L.O. = valoarea-limită de expunere profesională obligatorie/Al = alergenă /C = cancerigen/P 

= pătrunde prin piele (puteţi ataşa fişei un tabel separat).  
 

Agenţi biologici: _________________________________________Grupa _________________  

 

Pulberi profesionale: da [  ]; nu [  ], dacă da, precizaţi:  

    

 Tipul pulberilor < V.L.O. > V.L.O. 

    

    

 

Legendă: V.L.O.= valoarea-limită de expunere profesională obligatorie 

 

Zgomot profesional: < NMA [  ]/>NMA [  ]/zgomote impulsive da [  ]/nu [  ]  

Vibraţii mecanice: < NMA [ ]/> NMA [  ], dacă da, specificaţi zona: coloană vertebrală [  ] membre 

superioare [  ] acţiune asupra întregului organism [  ]  

Microclimat:  

Temperatură aer:_________________, variaţii repetate de temperatură: da [  ] nu [  ]  

Presiune aer:____________________  

Umiditate relativă:______________________  

Radiaţii: da [ ]; nu [ ], dacă da:  

Radiaţii ionizante: dacă da, se va completa partea specială______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Radiaţii neionizante:  

Tipul: _______________________________________________________________________  

Iluminat: suficient [  ]; insuficient [  ]/natural [  ]; artificial [  ]; mixt [  ]  

Mijloace de protecţie colectivă: ___________________________________________________  
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Mijloace de protecţie individuală: _________________________________________________  

Echipament de lucru: ___________________________________________________________  

Anexe igienico-sanitare: vestiar [  ]; chiuvetă [  ]; WC [  ]; duş [  ]; sală de mese [  ]; spaţiu de recreere [  ]  

Altele: ______________________________________________________________________  

Observaţii: ___________________________________________________________________ 
 

Data completării: _______________                        Specialist în securitatea și sănătatea în muncă 

 

 Angajatorul      __________________               L.Ş.             _____________________________         
                                    semnătura                                                                                     semnătura       
 

 

Anexa nr.4 

la Regulamentul sanitar privind 

supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii  factorilor profesionali  

de risc  

                                                                                                                                                                                 

Coordonat:________________ 

 

Medic-şef sanitar 

de stat al   ____________ 
                          teritoriul administrativ 

“____”__________20___ 

 

LISTA 

nominală a persoanelor care activează în condiţii 

 de expunere la factori profesionali de risc  

 
Nr. Numele, prenumele Anul 

naşterii 

Stagiu 

de 

lucru 

Profesie Factorii 

profesionali de risc  

din anexa nr.1 a 
Regulamentul 

Apt sau inapt  

de muncă 

Secţia/Sectorul 
1       
2       
3       

…       
…       
…       

 

 
Unitatea economică___________________                           Data completării: _______________                                                                                                                   

 

Angajatorul                                                                                              .                           

_____________________________               L.Ş.         

               semnătura                                    
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Anexa nr.5 

la Regulamentul sanitar privind 

supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii  factorilor profesionali  

de risc  

IMSP:____________________________________________________________ 

Adresa:_____________________________________________________________________ 

Tel.:______________________________ 

 

DOSAR MEDICAL nr. _____ 

 

Numele: _______________, prenumele: ______________  

CP: [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

Sex: M [    ] F [    ]; vîrsta ______, data naşterii: _______________ 

Adresa: _____________________________________________________________________ 

Profesia / Funcţia: ____________________________________ 

Anamneza profesională: 
 

Postul şi locul de 

muncă 

Perioada Profesia/Funcţia Factorii profesionali de risc  

        

 

Activităţi îndeplinite la actualul loc de muncă:________________________________________ 

Boli profesionale da [   ]; nu [   ] 

Accidente de muncă da [   ]; nu [   ] 

Fumat: 0 [  ]/de la ____ ani, în medie _____ ţigări/zi 

Alcool: 0 [   ]/ocazional [   ] 

Medic de familie: _________________, tel.: ______________________ 

 

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ  

- nu sînt la evidenţă  sau în tratament pentru epilepsie,boli psihice,neurologice, neuropsihice, 

- nu am antecedente şi nici în prezent HEPATITĂ VIRALĂ TIP A, B, C; TBC ; LUES; HIV, 

- nu consum droguri                                                                                                                                  

______________                       
    semnătura persoanei           

 

EXAMEN MEDICAL LA ANGAJARE: 

Înălțimea _____ cm 

Greutatea _____ kg 

IMC = greutatea /înălţimea 2 (kg/cm2) 

obezitate:  nu [   ]  

 da [   ] grad  - I (30,0 – 34,99); grad  - II (35,0 – 39,99); grad  - III (40,0 şi mai mult). 

 

EXAMEN CLINIC: 

1. tegumente şi mucoase _______________________________________________________ 

2. ţesut celular subcutanat ______________________________________________________ 
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3. sistem ganglionar ___________________________________________________________ 

4. aparat locomotor ____________________________________________________________ 

5. aparat respirator ____________________________________________________________ 

6. aparat cardiovascular_________________________________________________________ 

TA _____ mmHg,   AV ______/ min, pedioase ______, varice _______ 

7. aparat digestiv ___________________________________________________________ 

8. aparat urogenital __________________________________________________________ 

9. SNC, analizatori: _________________________________________________________ 

a) acuitate vizuală 

vedere cromatică 

vedere în relief fără corecţie optică 

[ ] cu corecţie optică:  OD ___    OS ___ 

b) voce tare____,  voce şoptită____ 

10. sistem endocrin _____ 

Concluzii examen clinic: 

[   ] sănătos clinic în momentul examinării 

[   ] diagnostic: ______________________________________________________________ 

 

Semnătura şi ştampila medicului________________________________________________ 

 

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei nr.1 a Regulamentului):  

 examen psihologic            examen psihiatric                    examen oftalmologic  

 examen ORL   

 examen ginecologic          examen neurologic                   examen dermatologic 

 

EXAMENE PARACLINICE (conform anexei nr.1 a Regulamentului): 

 

Concluzii: 

[   ] sănătos clinic în momentul examinării 

[   ] diagnostic: _____________________________________________________________ 

 

CONCLUZIE MEDICALĂ: 

pentru exercitarea profesiei / funcţiei  

 CONCLUZIE Recomandări: 

Apt [    ]  

Apt condiţionat [    ]  

Inapt temporar [    ]  

Inapt [    ]  

 

Preşedintele Comisiei medicale/Medic în patologii profesionale, 

(semnătura şi ştampila) 

 

Data:_______________________ 

 

EXAMEN MEDICAL PERIODIC: 

Simptoame actuale ______________________________________________________________ 

Reactualizarea anamnezei profesionale ______________________________________________ 

Simptoame la locul de muncă______________________________________________________ 
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Reactualizarea anamnezei neprofesionale ____________________________________________ 

Înălțimea – cm 

Greutatea – kg 

IMC = greutatea /înălţimea 2 (kg/cm2) 

obezitate:  nu [ ]  

 da [ ] grad  - I (30,0 – 34,99); grad  - II (35,0 – 39,99); grad  - III (40,0 şi mai mult). 

 

 

EXAMEN CLINIC: 

1. tegumente şi mucoase ___________________________________________________ 

2. ţesut celular subcutanat __________________________________________________ 

3. sistem ganglionar _______________________________________________________ 

4. aparat locomotor _______________________________________________________ 

5. aparat respirator ________________________________________________________ 

6. aparat cardiovascular: ____________________________________________________ 

TA ____ mmHg, AV____/min,  pedioase _____, varice ______ 

7. aparat digestiv _________________________________________________________ 

8. aparat urogenital _______________________________________________________ 

9. SNC, analizatori: _______________________________________________________ 

a) acuitate vizuală 

vedere cromatică_________ 

vedere în relief fără corecţie optică___________ 

[  ] cu corecţie optică:   OD ______ OS _________ 

b) voce tare____________ ,  voce şoptită____________ 

10. sistem endocrin ___________________________________________________________ 

Concluzii examen clinic: 

[    ] sănătos clinic în momentul examinării 

[    ] diagnostic: ______________________________________________________________ 

 

Semnătura şi ştampila medicului_________________________________________________ 

 

EXAMENE SUPLIMENTARE (conform anexei nr.1 a Regulamentului):  

Concluziile examinării de specialitate (medic în patologii profesionale): 

[  ] sănătos clinic în momentul examinării 

[  ] diagnostic: _______________________________________________________________ 

CONCLUZIE MEDICALĂ: 

pentru exercitarea profesiei/funcţiei  

 CONCLUZIE Recomandări: 

Apt [   ]  

Apt condiţionat [   ]  

Inapt temporar [   ]  

Inapt [   ]  

 

 

Preşedintele Comisiei medicale___________________________________________________   
                                                                                         (semnătura)  

 

L.Ş. 
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Data: 

                                  

 

 

 

 

 
 

Anexă  

la dosarul medical 

 

 

Consimțămîntul  

persoanei supuse examenului medical profilactic obligatoriu 

 în legătură cu riscurile profesionale specifice 

 

Eu, numele: _______________, prenumele: ______________  

Îmi exprim  consimțămîntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind 

starea mea de sănătate, în legătură cu activitatea profesională. 

În caz de necesitate de a fi consultat de către medicii din instituție sau de către 

medicii din alte instituții medicale, îmi exprim acordul pentru transmiterea datelor cu 

caracter personal privind starea mea de sănătate către acești medici în scopul consultului și 

tratamentului meu. 

 

 

_______________                                                                 _________________ 
              semnătura                                                                                                                                    data 
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Anexa nr.6 

la Regulamentul sanitar privind 

supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii  factorilor profesionali  

de risc  

                                                                                                                                                                           
IMSP:____________________________________________________________ 

Adresa:_____________________________________________________________________ 

Tel.:______________________________ 

 

 

 

FIŞA  

DE APTITUDINE ÎN MUNCĂ nr. _____  / _______ 
 

 

 

Unitatea economică____________________________________________________________, 

adresa ______________________________________________________________________  

telefon ______________________________  

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI:____________________________________  

CP: [  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

PROFESIE/FUNCŢIE ________________________________________________________ 

LOC DE MUNCĂ ____________________________________________________________ 

La examinarea medicală pentru: Angajare [   ]; Control medical periodic [    ]; Adaptare [    ]; Reluare a 

muncii [    ]; Alte [   ] 

 

CONCLUZIA MEDICALĂ: Recomandări: 

APT [     ]  

APT CONDIŢIONAT [     ]  

INAPT TEMPORAR [     ]  

INAPT [     ]  

(Un exemplar se trimite angajatorului, unul se înmînează persoanei) 

 

 

Data ___________________ 

 

Preşedintele Comisiei medicale    ______________________ 
               (semnătura) 

L.Ş. 
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Anexa nr.7 

la Regulamentul sanitar privind 

supravegherea sănătăţii persoanelor 

expuse acţiunii  factorilor profesionali  

de risc  

 

                                                                                                                                                                                   
Municipiul, oraşul, raionul________________________________________ 

 

ACTUL FINAL nr._______ 

din ___ ________________ _______ 

privind rezultatele examenului medical  periodic al angajaţilor  din  unitatea economică 

_________________________________________________________________________ 

 

COMISIA ÎN COMPONENŢA 

 

1. Preşedintelui comisiei medicale_______________________________________________ 

2. Specialiştilor (medicilor)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

A CONSTATAT 

 

1.    După plan au fost supuşi examenului medical______________________________ 

       inclusiv femei_____________________________________________________ 

       După planul precizat__________________________________________________ 

       inclusiv femei______________________________________________________ 

1.1. Numărul persoanelor examinate________________________________________ 

        inclusiv femei_____________________________________________________ 

1.2. Procentajul prezentării la examenul medical______________________________ 

       inclusiv femei______________________________________________________ 

1.3. Numărul persoanelor neexaminate______________________________________ 

       inclusiv femei______________________________________________________ 

2.    Persoane cu suspiciuni de intoxicaţii şi boli profesionale____________________ 

       inclusiv femei______________________________________________________ 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Denumirea 

sectorului, 

secţiei 

Profesia Factorii profesionali  

de risc 

1 2 3 4 5 

     

 

2.2. Numărul persoanelor cu boli generale depistate pentru prima dată_________________ 

       inclusiv femei______________________________________________________ 

2.3. Numărul persoanelor care necesită transfer temporar  la alt loc de lucru din cauza stării de    

       sănătate (cu excluderea factorilor profesionali de risc)_______________ 

       inclusiv femei______________ 
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Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Denumirea 

sectorului, 

secţiei 

Factorii profesionali de risc 

1 2 3 4 

    

 

2.4. Numărul persoanelor care necesită transfer permanent la alt loc de lucru din cauza stării    

     de   sănătate precare (cu excluderea factorilor profesional de risc)_________________ 

       inclusiv femei______________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Denumirea 

sectorului, 

secţiei 

Factorii profesionali de risc 

1 2 3 4 

    

 

2.5. Numărul persoanelor trimise la comisia medicală de expertiză a vitalităţii     

       pentru stabilirea grupei de invaliditate____________________________ 

       inclusiv femei______________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele Denumirea sectorului, secţiei  

 
1 2 3 

   

 

2.6. Numărul persoanelor care necesită trimitere 

2.6.1. La tratament sanatorial______________ 

Nr. 

crt. 

Numele, prenumele 

1 2 

     

2.7. Numărul persoanelor care necesită alimentaţie dietetică_________________ 

Nr. 

crt. 

Numele, 

prenumele 

Masa dietetică 

1 2 3 

   

 

2.8. Numărul persoanelor care necesită examene clinice suplimentare:___ 

_______________________________________________________________ 

Nr. 

crt. 

Numele, 

prenumele 

Denumirea 

sectorului, 

secţiei  

Diagnosticul Factorii profesionali 

 de risc 

1 2 3 4 5 
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3. A fost controlată îndeplinirea măsurilor prevăzute în actul final  precedent                     

____________________ 

Măsurile îndeplinite___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.    În baza rezultatelor examenului medical periodic se propune următorul complex de măsuri pentru 

ameliorarea condiţiilor de muncă şi a sănătății angajaţilor.   

4.1. Conducătorului unităţii economice  dlui/ dnei___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Semnăturile: 

 

 

____________________                      __________________                           _______________ 

Preşedintele comisiei medicale          Medic-şef sanitar de stat                       Conducătorul 

                                                                                                                            unităţii economice 

           

      L.Ş.                                                  L.Ş                                                       L.Ş 

 
 

 
 


