
Nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 

Fișa 124. Muncă în retelele de foarte înaltă, înaltă, medie și joasă tensiune, aflate sau 

nu sub tensiune 

Examen medical la angajare: 

— examen clinic general (atentie: acuitate vizuală și simt cromatic, probe vestibulare de echilibru) 

— testarea acuitătii vizuale, simt cromatic, câmp vizual 

— probe vestibulare, probe de echilibru 

— audiogramă 

— glicemie 

— examen psihologic — la indicatia medicului de medicina muncii 

— ECG 

Examen medical periodic: 

— examen clinic general — anual 

— probe vestibulare, probe de echilibru — anual 

— audiogramă — anual 

— glicemie — anual 

— examen psihologic — la indicatia medicului de medicina muncii 

— ECG — anual 

Contraindicatii: 

A. Pentru retelele electrice de înaltă tensiune: 

— afectiuni musculoscheletale care împiedică prehensiunea, statica sau echilibrul 

— boală cardiacă ischemică 

— insuficientă cardiacă 

— hipertensiune arterială — formă medie sau severă 

— boli cronice ale sistemului nervos 

— boli psihice 

— surditate, hipoacuzie severă bilaterală 

— dizartrie 

— tulburări de echilibru 

— epilepsie 

— afachie 

— dezlipire de retină (inclusiv postoperator) 

— discromatopsie: la cei care lucrează cu fire colorate 

— glaucom cu unghi deschis (anterior diagnosticat) 

— glaucom cu unghi închis neoperat 

— îngustare periferică de câmp vizual mai mare de 20 grade în cel putin 3 cadrane la AO 

— miopie peste –3D cu astigmatism care depășește 2D cyl 

— nistagmus 

— scăderea acuitătii vizuale sub 0,5 la AO fără corectie sau sub 0,7 la AO cu corectie optică 

eficientă (diferentă de corectie optică >3D între ochi) 

— retinopatie pigmentară confirmată (prin adaptometrie sau EOG) 

— strabism și pareze sau paralizii ale mușchilor oculomotori 



— orice  afectiune  oculară  acută  până  la  vindecare  și reevaluare functională vizuală 

B. Pentru retelele electrice de medie și joasă tensiune: 

— boli psihice 

— discromatopsie la cei care efectuează lucrări ce necesită perceptia corectă a culorilor 

— scăderea acuitătii vizuale sub 0,5 la AO fără corectie 

— orice  afectiune  oculară  acută  și  evolutivă  până  la vindecare și reevaluare functională vizuală 


