
          

                                                                                 
Cabinet medicina muncii 

Nr. 44 /Data:  18.01.2017 

        

                                                                                

    Către, 

              Facultăţi, Departamente, Direcţii, Servicii, Puncte de lucru, Subunităţi 

 

PROGRAMAREA CONTROLULUI MEDICAL PERIODIC  

 PENTRU SALARIATII UNIVERSITATII 

pentru anul 2017,  procedura de lucru 

 
 

Controalele de medicina muncii sunt un complex de examinări medicale 

anuale prevăzute de lege ca fiind obligatiatorii pentru toti salariatii. 

Aceste controale medicale la locul de munca sunt efectuate numai de către 

medicul de medicina muncii şi  finalizate prin eliberarea fişei de aptitudine în 

munca.. Cadrul legal: HG nr. 355/2007(R/2011) privind supravegherea sanatatii 

salariatilor, legea 319/2006 privind sanatatea si securitatea muncii. 

 Pentru buna desfăsurarea a vizitei medicale anuale, obligatorii, toţi salariatii 

Universităţii sunt asteptati la cabinetul de medicina muncii al Universităţii conform 

programarii. Aceasta programare se gaseste si pe site-ul Universitatii. 

             Organizarea controlului medical se va efectua in colaborare cu Conducerile 

Facultatilor, Departamentelor, Serviciilor, etc  care vor anunta si mobiliza salariatii 

pentru controlul medical. 

             Pentru aprecierea corectă a starii de sănătate în raport cu activitatea 

desfasurata,  orice evaluari medicale efectuate in particular de catre salariati (analize 

de laborator, investigatii medicale, bilete de iesire din spital) vor fi aduse la cabinetul 

medical pentru completarea dosarelor medicale. 

Controlul medical se efectueaza prin prezentarea anuala a salariatilor la 

cabinetul propriu  de medicina muncii al Universitatii, camin C8,  camera 2, tel: 

(0232 20)  1355 

Fisa de aptitudine  in munca reprezinta evaluarea  capacitatii de munca a 

salariatului pentru o anume meserie si un loc de munca cunoscut, medicina muncii 

fiind o specialitate medicala predominant cu activitate profilactica, nu curativa, 

scopul evaluarii medicale fiind prevenirea anumitor evenimente medicale nedorite. 

Nr. Facultatea/compartiment/puncte lucru Perioada 



Crt. 

1. Facultatea de  Chimie 1 febr.- 31 aprl.2017 

2. Facultatea de  Fizica 1 febr.- 31 aprl.2017 

3. Facultatea de Biologie 1 febr.- 31 aprl.2017 

4. Facultatea de Matematica 1 febr.- 31 aprl.2017 

5. Facultatea Geografie si Geologie 1 febr.- 31 aprl.2017 

6. Facultatea de Litere 1 febr.- 31 aprl.2017 

7. FEAA 1 febr.- 31 aprl.2017 

8. Facultatea de  Teologie Ortodoxa 1 febr.- 31 aprl.2017 

9. Facultatea de Psihologie 8 mai  -  20 iulie 2017 

10. Facultatea de Informatica 8 mai  -  20 iulie 2017 

11. Facultatea de Teologie Catolica 8 mai  -  20 iulie 2017 

12. Facultatea de  Drept 8 mai  -  20 iulie 2017 

13. Facultatea de  Istorie 8 mai  -  20 iulie 2017 

14. Facultatea de  Educatie fizica si sport 8 mai  -  20 iulie 2017 

15. Facultatea de  Filizofie 8 mai  -  20 iulie 2017 

16. Rectorat 1 septembrie  - 22 decembrie 

17. Toate Serviciile/ Departamentele  

(BIROURI) 

1 febr.- 31 aprl.2017 

1 septembrie  - 22 decembrie 

18. Editura Universitatii 1 febr.- 31 aprl.2017 

19. Transporturi- soferii 1 febr.- 31 aprl.2017 

20. D.T.- Formatia de Paza  1 febr.- 31 aprl.2017 

 21. Gradina Botanica 3 aprilie -  20 mai 

 22. Muzeu Istorie naturala 3 aprilie -  20 mai 

 23. SCADEA 3 aprilie -  20 mai 

 24. DSSS   3 aprilie -  20 mai 

1 septm  -  22 decembrie 

 25. C 17- Gaudeamus si  Akademos 3 aprilie - 20 mai 

15 septm - 15 octm  /consultul 2 

 26. Cantina T. Maiorescu 3 aprilie - 20 mai 

15 septm - 15 octombrie/ consultul 2 

27.  Gradinita Junior 

Scoala Junior 

1 septembrie - 15 septembrie 

28. D.T.-Ateliere 1 febr.- 31 aprl.2017 

29. D.T. - Ingrijitoare 1 febr.- 31 aprl.2017 

 

 

                                                                                Medic primar  medicina muncii, 

                                                                                Dr.Cristina Ivan 
redactat: dr.C.Ivan 

nr.ex: 2 (doua) 

 

 


