
 

Metodologia de efectuare a expertizei medicale conform HOTĂRÂRE  Nr. 924/2017  

pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale, 

reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

 

 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj efectuează expertiza medicală  pentru unitățile din 

județul Cluj 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. 4 alin. (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. 

Pentru efectuarea expertizei medicale  în conformitate cu HOTĂRÂRE  Nr. 924/2017 din 20 

decembrie 2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții 

speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, este necesar să depuneți la Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Cluj o cerere de expertizare însoțită de dosarul de expertiză, conform prevederilor 

legislației menționate.  

Dosarul de expertiză trebuie să conțină următoarele documente, în copie conformă cu 

originalul: 

1. OPIS al documentelor depuse 

2. Precizarea activităților pentru care solicitați 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; 

3. 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); 

4. 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 

cu completările ulterioare; 

5. Bolile profesionale declarate la locurile de muncă pentru care solicitați expertiza, boli 

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

declarare BP2)  

6. 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 specială, prin completarea următorului tabel: 
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În raport se vor menționa și următoarele:  

- Lista angajaților încadrați la locul de muncă pentru care solicitați expertiza 

- Concluzia examinărilor medicale pentru anii 2012,2013,2014,2015,2016 și 2017 

(aptitudinea) - nenominal 

7. Expertiza tehnică a locurilor de muncă, în conformitate cu art. 11 din HG 924/2017; 

8. Memoriu de activitate în care va fi descrisă activitatea lucrătorilor. 

 

Tariful de expertiză este de 200 lei, conform Ord. MS 208/2012. 

Expertiza va fi finalizată în termen de 30 de zile de la depunerea unui dosar complet. 


