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RAPORT DE EVALUARE A CONDIŢIILOR DE MUNCĂ 

 

Prin prezenta, în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 25/2004, s-a efectuat evaluarea condiţiilor de muncă pentru salariata 

__________________________ cu sarcina în luna ____, în perioada _________________________. 

Angajata lucrează în postul de _____________________ secţia/compart _______________ . 

Evaluarea locului de munca s-a efectuat în prezenţa reprezentantului conducerii unităţii, 

domnul/doamna ______________________________ şi a responsabilului cu Protecţia Muncii 

domnul/doamna ______________________________ . 

Pentru acest loc de muncă există  nu există  determinări de noxe şi există  nu există  

evaluarea locului de muncă de către un evaluator autorizat. 

LISTA 

minimală a agenţilor, procedeelor şi condiţiilor de muncă susceptibile să prezinte un risc specific de 

expunere, la care se face referire în art. 5 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96 din 14 

octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 750 din 27/10/2003. 

A. Agenţi 

1) Agenţi fizici, consideraţi ca agenţi cauzali pentru leziuni ale foetusului şi/sau 

dezlipirea de placentă, în special: 

a) şocuri, vibraţii sau mişcări bruşte; 

b) manipularea manuală de mase grele, implicând riscuri în special la nivelul 

coloanei vertebrale dorso-lombare; 

c) zgomot; 

d) radiaţii ionizante; 

e) radiaţii neionizante; 

f) ambianţe termice extreme, reci sau calde; 

g) mişcări şi poziţii de muncă, deplasări (fie în interiorul, fie în exteriorul 

unităţii), oboseală mentală, fizică, alte eforturi fizice legate de activitatea 

salariatelor prevăzute la art. 2 lit. c)-e). 

2) Agenţi biologici 

Agenţii biologici din grupele de risc 2, 3 si 4, definite astfel conform legislaţiei în 

vigoare, în măsura în care se cunoaşte că aceşti agenţi sau măsurile terapeutice 

cerute de existenţa lor pun în pericol sănătatea femeii gravide şi a copilului ce 

urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în anexa nr. 2. 
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3) Agenţi chimici 

Următorii agenţi chimici, în măsura în care se ştie că pun în pericol sănătatea femeii 

gravide şi a copilului ce urmează a se naşte şi în măsura în care nu figurează în anexa 

nr. 2: 

a) agenţii cancerigeni şi/sau mutageni, în măsura în care nu sunt menţionaţi 

în listele de valori limită de expunere profesională la agenţi chimici şi 

pulberi din normele generale de protecţie a muncii şi în măsura în care nu 

figurează în anexa nr. 2; 

b) agenţii chimici prevăzuţi în lista de valori limită de expunere profesională 

la agenţi chimici din normele generale de protecţie a muncii; 

c) mercurul şi derivaţii săi; 

d) medicamentele antimitotice; 

e) monoxidul de carbon; 

f) agenţii chimici periculoşi cu cale de absorbţie cutanată. 

B. Procedee  

Procedeele industriale ce pot duce la apariţia cancerului, prevăzute în normele generale de 

protecţie a muncii. 

C. Condiţii de muncă  

Activităţi subterane miniere. 

La acest loc de muncă, există  nu există  riscuri pentru sănătatea sau securitatea angajatei cu 

sarcină în luna _____, în perioada de maternitate; 

Riscul este scăzut  mediu  crescut ,  fiind reprezentat de: 

-  agenţi fizici: 

-  biologici: 

-  chimici: 

-  procedee, condiţii de muncă: 

 

Concluzii: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Recomandări: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dr. Mariana Stoleru 

medic primar Medicina Muncii 

 

 

Director SC __________________________ 

Domnul/Doamna ______________________ 

  


