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SERVICII DE SANATATE OCUPATIONALA 

 
Supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura 

prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si 

mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor. 

Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.  

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, 

sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.  

Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale 

profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in nici 

un fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale. 

Aptitudinea in munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a 

desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical. 

Promovarea sanatatii la locul de munca reprezinta supravegherea activa a sanatatii lucratorilor 

în raport cu caracteristicile locului de munca si, în mod particular, cu factorii de risc profesionali. 

In vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea in munca in randul 

lucratorilor, a angajatorilor sau a altor factori implicati in acest scop, medicii de medicina muncii 

efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii 

lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora 

Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru imbunatatirea 

conditiilor de munca si de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitati de consiliere privind 

sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor acestora din intreprindere si din 

comitetul de sanatate si securitate in munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismeledin domeniul 

securitatii si sanatatii in munca. 

Serviciul de medicina muncii asigura supravegherea starii de sanatate a lucratorilor si va intocmi si prezenta 

angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii desanatate a lucratorilor, precum si 

recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca. 

Consulturile se efectueaza în scopul supravegherii sănătăţii lucrătorilor Beneficiarului prin servicii medicale de medicina muncii   având în 

vedere prevederile Legii 53 /2003 privind Codul Muncii, Legii 319 /2006 privind Sanatatea si Securitatea in Munca, HG 1425 /2006 

privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca, HG 1169 / 2011 privind Supravegherea 

sanatatii lucratorilor, Legii 418 /2004 privind Statutul medicului de medicina muncii. 



CABINET MEDICAL MEDICINA MUNCII DR LEUSTEAN LOREDANA  - centru medical 

privat cu experienta in domeniul medicinei muncii,  va ofera servicii de: 

 Medicina Muncii 

 Examen medical la angajare 

 Examen medical de adaptare 

 Control medical periodic 

 Examen medical la reluarea activităţii 

 Intocmire si analiza dosar medical 

 Intocmirea si eliberarea fisei de aptitudine 

 Eliberare adeverinte de inscriere la curs 

 Fise de titularizare pentru invatamant 

 Consultanta de medicina muncii 

 Intocmire raport de audit de medicina muncii 

 Intocmire raport de gravida 

 Intocmire si prezentare a rapoartelor de morbiditate ( prezentate in cadrul sedintelor Comitetului de Sanatate si 

Securitate in Munca) si comunicarea riscului de imbolnavire profesionala catre toti factorii implicati in procesul 

muncii 

 Vizare concedii medicale 

 Vizarea fiselor individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca  

 Vizare carnete de sanatate 

  Îndrumare a activitatii de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientare profesională în caz de accident 

de muncă, boală profesională, boală legată de profesie sau după afecţiuni cronice; 

 Fundamentarea strategiilor de securitate şi sănătate la locul de muncă; 

  Participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale; 

 Reprezentarea Beneficiarului in probleme de medicina muncii in fata autoritatilor competente 

 

 Psihologie (Psihologia muncii, Psihologie Organizationala, Siguranta Nationala, Siguranta 

Transporturilor, Port arma) 

 Analize de laborator, 

 Investigatii paraclinice:  

- spirometrie,  

- audiometrie, 

- electrocardiografie   

 Consulturi medicale de specialitate (prin Clinicile colaboratoare) 

 Organizare de cursuri de acordare a Primului ajutor (instructor autorizat privind acordarea 

Primului ajutor in caz de accident de munca sau intoxicatie acuta profesionala) 

 

 



Serviciile medicale sunt asigurate de medic specialist medicina muncii la sediul Cabinetului din 

Timisoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 25 sau la sediul Beneficiarului, cu echipa medicala mobila, daca 

daca exista conditii corespunzatoare efectuarii examenelor medicale. 

 

Pentru clinetii care isi desfasoara activitatea si prin puncte de lucru in afara judetului Timis, putem 

efectua servicii de medicina muncii in orice localitate din tara prin contractele noastre de parteneriat 

cu Centre medicale autorizate. 
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