
                                        
 

Atributiile  postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, cu normă întreagă, de 
asistent medical, studii postliceale în cadrul Cabinetului Medical Școlar din cadrul Direcției de Asistență 

Socială Simeria 
 
 

Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare 
 
1.Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari si/sau elevi 
A) Atribuții privind identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii  
a) Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii 
comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, 
alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli).   
b) Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a 
cabinetului medical.   
c) Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi 
condiţiile în care se realizează aceasta.   
d) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.   
e) Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădiniţe în timpul spălării pe 
mâini a acestora şi la servirea mesei.  
f) Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor 
deficitare constatate.   
g) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau 
reprezentantul legal.   
h) Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând 
recoltări de probe biologice,  dezinfecţii etc.   
i) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de 
bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în  
colectivitate.   
j) Întocmeşte zilnic în grădiniţe evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind la venirea acestora în 
colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, 
pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.   
k) Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, 
spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) şi şcoli, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare,  
ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, 
spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat 
toate constatările făcute şi aducând operativ la  cunoştinţă medicului şi, după caz, conducerii unităţii 
deficienţele constatate.   
l) Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar 
(prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză şi scabie).  
B) Atribuții privind gestionarea circuitelor funcţionale  
Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea medicului şi propune acestuia măsurile necesare pentru 
conformarea la standardele şi normele de  igienă.   
C) Atribuții privind verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică 
a) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice.   
b) Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică 
judeţene, asupra acestor abateri. 
c) Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de responsabilităţile stabilite de medic.   
D) Atribuții privind verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei  
a) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia 
preşcolarilor şi elevilor.  
b) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar 
constatările privind starea de  igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din 
magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu 



interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră,  diaree, infecţii ale pielii, 
tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii grădiniţei aceste constatări.   
c) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia 
de alimentaţie privind calitatea  alimentelor.   
d) Controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a 
agregatelor frigorifice din blocul alimentar.   
e) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe şi din cantinele şcolare, în vederea 
prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.   
II) Atribuții privind servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective   
A) Servicii curente  
a) Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele 
sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă.   
b) Însoţeşte, după caz, copiii din grădiniţă în situaţia deplasării acestora într-o tabără de vacanţă, pe toată 
durata acesteia.   
c) Asigură asistenţa medicală în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care poate fi detaşat în aceste 
unităţi.  
d) Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materialele 
sanitare şi cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.   
e) Urmăreşte şi consiliază educatoarele în aprecierea dezvoltării neuropsihomotorie şi a limbajului 
preşcolarilor, consemnând în fişele  medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.   
f) Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, tratamentul profilactic al preşcolarilor, sub 
supravegherea medicului  colectivităţii.   
g) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după 
caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de învăţământ, precum şi 
familiile/reprezentantul legal al preşcolarilor şi elevilor.   
B) Imunizări   
a) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale.               
b) Efectuează, sub  supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale.               
c) Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de 
vaccinări. 
d) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice 
speciale. 
C) Triaj epidemiologic  
a) Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor din grădiniţe.   
b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când 
este cazul.   
c) Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.   
d) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele 
de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.   
e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicului.   
f) Execută acţiuni antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din grădiniţe şi şcoli, conform normelor 
Ministerului Sănătăţii.   
g) Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform 
sarcinilor repartizate de medic.  
III) Atribuții privind servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor   
A) Evaluarea stării de sănătate  
a) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri 
arondate, conform dispoziţiilor medicului.   
b) Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătatea elevilor.   
c) Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fişele medicale.   
d) Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), 
somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală 
pulmonară) şi altele, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale.   
e) Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate 
şi rezultatele controalelor  elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările 



absenţelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile 
medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară.   
f) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate şi şcoli 
profesionale.   
g) Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a 
elevilor.   
h) Participă la examinarea elevilor care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 
contraindicaţii medicale.  
i) Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi supraveghează apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).   
B) Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice 
Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, 
iar în registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale.   
C) Atribuții privind elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate 
a) Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I.   
b) Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de 
dezvoltare fizică şi de morbiditate(incidenţă, prevalenţă etc.).   
c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea 
cabinetului medical şcolar, calculând  indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii.   
d) Completează adeverinţele medicale ale elevilor care termină clasa a IX-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor 
profesionale.  
IV)Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale 
A. Atribuții privind acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente 
a) Acordă, în limita competenţelor, la nevoie,primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ 
arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 şi supraveghează transportul preşcolarilor la unităţile 
sanitare.   
b) Efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului.   
c) Supraveghează preşcolarii şi elevii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către 
medic.   
d) Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare 
pentru aparatul de urgenţă.  
V)Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos 
A. Educaţia pentru sănătate 

a) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la preşcolari.  
b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, cu 
copiii şi cu personalul didactic auxiliar din grădiniţă şi, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor şi 
al cadrelor didactice.  
c) Instruieşte grupele sanitare şi însoţeşte la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată.  
d) Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate 
a elevilor, pe clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii 
practice.  
e) Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.  
f) Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi 
demonstraţii de prim ajutor.  
g) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea 
de învăţământ.  
h) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie cu 
privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.  
i) Participă la instruiri profesionale.  
j) Participă la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare. 

B. Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe privind asistenţa medicală 
preventivă şi curativă 
1. Participa alături de medicul colectivităţii la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanţ al 
stării de sănătate. 



2. Efectuează de doua ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor 
(somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuităţii vizuale şi auditive) şi interpretează datele privind 
dezvoltarea fizica a tuturor preșcolarilor din grădiniţe, înscriindu-le în fişele medicale ale acestora. 
3. Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale din 
unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor şcolari sau de familie, 
consemnând în fişele preșcolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de evidenta specială, datele 
controalelor medicale. 
4. Însoţesc copiii din grădiniţele cu program săptămânal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de 
colectivitățile respective pentru diverse examinări în cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare). 
5. Urmăresc ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului preșcolarilor (conform 
metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnând în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii. 
6. Întocmesc evidenta copiilor amânați medical de la începerea şcolarizării la vârsta de 7 ani şi urmăresc 
dispensarizarea acestora. 
7. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I. 
8. Supraveghează modul în care se respecta orele de odihnă pasiva (somn) şi activa (jocuri) a copiilor şi 
condiţiile în care se realizează acestea. 
9. Îndruma personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apa, soare, mişcare) a organismului 
copiilor. 
10. Supraveghează modul în care se respecta igiena individuală a copiilor în timpul spălării acestora şi la 
servirea mesei. 
11. Participa la întocmirea meniurilor săptămânale şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor. 
12. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului 
alimentar, constatările privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor 
scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a 
acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febra, diaree, infecții 
ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţa conducerii grădiniței aceste 
constatări. 
13. Asista la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptica a acestora, semnând foaia 
de alimentaţie privind calitatea alimentelor. 
14. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuală la preşcolari. 
15. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate. 
16. Izolează copiii suspecți de boli transmisibile şi anunţa urgent medicul colectivităţii. 
17. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacți şi efectuând 
recoltări de probe biologice, dezinfecții etc. 
18. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de 
bacteriologie şi ridica buletinele de analiza în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în 
colectivitate. 
19. Aplica, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, tratamentul profilactic al 
preșcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii. 
20. Supraveghează starea de sănătate şi de igiena individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenta anunţa, după 
caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanta sau/şi familiile preșcolarilor. 
21. Ţin evidenta examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligaţia să le 
efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
22. Întocmesc zilnic evidenta copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în 
colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie 
pentru absente ce depăşesc 3 zile. 
23. Controlează zilnic respectarea normelor de igiena din grădiniţa (săli de grupa, bloc alimentar, dormitoare, 
spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţa conducerii colectivităţii 
deficientele constatate. 
24. Executa activităţi de statistica sanitară prin completarea darilor de seama statistice (SAN), calcularea 
indicilor de dezvoltare fizica şi de morbiditate (incidenţa, prevalenta etc.). 
25. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, copiii 
şi cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniţa. 
26. Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei instrumentarul, 
materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenta şi răspund de utilizarea lor corecta. 



27. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare 
pentru aparatul de urgenta. 
28. Însoţesc copiii din grădiniţa, în cazul deplasării acestora într-o tabără de vacanta, pe toată durata acesteia. 
29. Acorda preșcolarilor primul ajutor în caz de urgenta şi supraveghează transportul acestora la unităţile 
sanitare. 
30. Efectuează tratamente curente preșcolarilor, la indicaţia medicului. 
31. Supraveghează preşcolarii izolați în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic. 
32. Asigura asistenţa medicală de urgenta în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi detaşate în 
aceste unităţi. 
C. Atribuțiile cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare 
I. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă 
1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnalând medicului aspectele deosebite 
constatate. 
1.1. Efectuează, potrivit anexei nr. 8b) la ordin, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, 
perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecventa cardiacă, forta musculara manuală, 
capacitate vitala pulmonara). 
Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fise. 
1.2. Depistează tulburările de vedere (optometrie). 
1.3. Depistează tulburările de auz (audiometrie tonala). 
2. Participa la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul şcolii la elevii din 
clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici 
3. Participa la dispensarizarea elevilor-problemă aflaţi în evidenta specială, asigurând prezentarea acestora la 
controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate şi 
aplică tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fişele medicale ale 
elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor 
dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările absentelor din cauza medicală ale 
elevilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizica şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea 
practica şcolară. 
4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea 
cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalență, incidenţa şi structura a morbidității; 
completează partea medicală a fişelor de tabăra de odihnă ale elevilor, precum şi adeverinţele medicale la 
elevii care termina clasa a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de ucenici şi profesional. 
5. Participa alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, şcoli 
profesionale şi de ucenici. 
6. Acorda consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi participa la 
anchetele stării de sănătate din colectivitățile de copii şi tineri arondate. 
7. Activităţi cu caracter antiepidemic: 
a) Efectuează catagrafia elevilor supuşi (re)vaccinarilor. 
b) Efectuează sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, în conformitate cu Programul 
naţional de imunizari. 
c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinari imunizarile efectuate. 
7.1. Efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanță, precum şi alte triaje, atunci când este 
cazul. 
7.2. Executa acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fise de 
focar (gamaglobulinizare a contacților de hepatită virală acută, prelevarea de tampoane pentru exsudate 
nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoza şi scabie, prelevarea de tampoane de pe 
echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe instrumentele de lucru ale acestuia). 
7.3. Efectuează catagrafierea tuturor elevilor supuşi depistării biologice prin intradermoreactia la PPD 2u., 
participând la efectuarea acesteia, precum şi revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC 
teritorial. 
8. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor 
deficitare constatate. 
9. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, 
ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, 



spălătorii) şi de alimentaţie (bucătarii şi anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat 
toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţa conducerilor unităţilor şcolare sau de învăţământ superior. 
10. Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare periodice 
pentru verificarea respectării unei alimentaţii raționale în cantinele şcolare, controlând zilnic proprietăţile 
organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul 
alimentar. 
11. Ţin evidenta examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ arondată 
este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei. 
12. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al familiilor 
elevilor şi al cadrelor didactice. 
12.1. Instruiesc grupele sanitare şi însoţesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecționată. 
12.2. Ţin lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor, pe clase şi, eventual, separat pe sexe, 
inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice. 
12.3. Participa la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate. 
12.4. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi 
demonstraţii de prim ajutor. 
12.5. Participa la consiliile profesorale în care se discuta şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea 
de învăţământ arondata. 
12.6. Instruiește personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie 
asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igiena în spaţiile respective. 
II. Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă 
1. Asigura elevilor acordarea primului ajutor în caz de urgenta şi supraveghează transportul acestora la unităţile 
sanitare. 
2. Asigura acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de 
bacalaureat. 
3. Efectuează tratamente elevilor, la indicaţia medicului. 
4. Supraveghează elevii izolați în infirmerie şi le efectuează acestora tratamentul indicat de medic. 
5. Asigura asistenţa medicală de urgenta în taberele pentru elevi, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi. 
III. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale 
1. Participa la instruirile pe probleme de medicina şi igiena şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-
antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
2. Participa în perioada vacanțelor şcolare la cursuri sau instruiri profesionale. 
IV. Activitatea în perioada vacanțelor şcolare 
1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, 
completează adeverinţele medicale pentru elevii care termina clasele a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolii 
profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor, vaccinările efectuate. 
2. Participa la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate. 
VI) Atribuții privind colectarea deșeurilor medicale 

• Separarea pe categorii și colectarea deșeurilor periculoase conform OMS nr. 1226/2012. 
• Etichetarea și depozitarea temporară a deșeurilor periculoase conform OMS nr. 1226/2012. 
• Anunțarea operatorului economic contractat de  DAS pentru ridicare deșeurilor conform OMS nr. 

1226/2012. 
• Semnarea și evidenta formularelor de expediție și transportul deșeurilor. 

VII) Atribuții privind curățarea, dezinfecţia şi sterilizarea precum și prevenirea infecțiilor nozocomiale 
• Punerea în aplicare și respectarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în 

unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a 
eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 
mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de 
suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 
sterilizare, conform OMS nr.961/2016. 

• Punerea în aplicare și respectarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor 
asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, conform OMS nr.1101/2016 

VIII) Alte atribuții: 
• Pune în aplicare prevederile legale privitoare la activitatea prevăzută în fișa postului; 



• Respecta Hotărârile adoptate de Ordinul Asistenților medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din Romania precum și Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist; 

• Pune în aplicare prevederile din Hotărârile Consiliului local Simeria și din dispozițiile 
primarului/directorului executiv îndeosebi cele care privesc activitatea de asistență medicala în unitățile de 
învățământ; 

• Respectă prevederile, ROF, ROI, și a Codului etic stabilite pentru personalul din cadrul direcției; 
• Participa, împreună cu structura cu atribuții în acest sens stabilită prin dispoziția directorului executiv la 

proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea, monitorizarea și îndrumarea metodologică a  
implementării și dezvoltării sistemului de control intern conform prevederilor legale în vigoare; 

• Elaborează Procedurile de sistem și Procedurile operaționale, precum și Diagrama de proces a procedurii; 
• Actualizează Procedurile de sistem și Procedurile operaționale; 
• Distribuie copii sau fișiere în format electronic ale procedurilor operaționale; 
• Îndosariază și arhivează originalul procedurilor operaționale și copiile retrase; 
• Implementează, menține și îmbunătățește în propria sa activitate cerințele documentației sistemului de 

control managerial intern. 
• Respectă prevederile, normele interne și procedurile de lucru aferente postului. 
• Păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu; 
• Respectă normele de securitate și sănătate în munca conform Legii nr. 319/2006 și a normelor specifice 

pentru prelucrarea automata a datelor; 
• Respecta normele specifice pentru situații de urgență și P.S.I 
• Răspunde în termen la corespondenta care ii este repartizata 
• Răspunde de arhivarea documentelor specifice obiectului de activitate 
• Răspunde de respectarea termenelor, fundamentarea și calitatea tuturor lucrărilor efectuate; 
• Răspunde în fața legii pentru pagubele cauzate instituției din vina sa; 
• Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, specifice profesiei, prin hotărârile 

Consiliului local, dispoziții ale Primarului, dispoziții ale directorului executiv sau orice alte sarcini 
încredințate de șefii ierarhici superiori îndeosebi cele ce vizează activitatea Direcției de asistență socială și 
răspunde de modul de îndeplinire a acestora; 
 

ATRIBUTIILE și RASPUNDERILE LUCRATORILOR 
IN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII în MUNCA 

CONFORM LEGII 319 /2006, A SECURITATII ŞI SĂNĂTATII ÎN MUNCĂ 
 
Fiecare lucrător trebuie să își desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau 
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau 
omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 
 În acest sens lucrătorul are următoarele obligaţii: 
 a) să respecte instrucțiunile, cerințele de securitate şi sănătate a muncii în timpul procesului de munca 
sau în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu; 

b) să participe la instruirile în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, sa își însușească și să respecte 
legislația în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

c) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport 
şi alte mijloace de producţie; 

d) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau 
sa îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

e) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi 
clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive; 

f)să verifice înainte de începerea lucrului dacă echipamentele de muncă corespund cerinţelor de 
securitate a muncii şi să nu le folosească pe cele neconforme, anunţându-şi imediat şeful ierarhic despre 
situaţia creată; 

g) să respecte regulile de acces şi de circulaţie în unitate şi la locul de muncă; 



h) să menţină locul de muncă într-o stare corespunzătoare cerinţelor de securitate, din punct de vedere 
al mediului fizic, inclusiv igiena; 

i) să întrerupă activitatea în cazul apariţiei unui pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire 
profesională şi să anunţe imediat pe conducătorul direct; 

j) să comunice imediat conducătorului locului de munca accidentele suferite de propria persoana; 
k)să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi 

măsurile de aplicare a acestora; 
m) să se prezinte la lucru numai în stare normală, suficient de odihnit, fără a fi sub influenţa băuturilor 

alcoolice, a medicamentelor, drogurilor, a unor situaţii puternic stresante sau a unor manifestări maladive; 
n)să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari. 

 
ATRIBUTIILE și RASPUNDERILE LUCRATORILOR 

IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR CONFORM LEGII 307/2006 
 

1. să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă sub orice formă, de 
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

2. să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit 
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz; 

3. să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare 
împotriva incendiilor; 

4. să comunice imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de 
apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, 
precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor; 

5. să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care 
are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare 
împotriva incendiilor; 

6. să acţioneze în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol 
iminent de incendiu; 

7. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă referitoare la 
producerea incendiilor. 

8. să participe la toate formele de instruire, exerciţii de intervenţie, evacuare, alarmare organizate de 
personalul desemnat şi de conducerea unității;  

 
ATRIBUTIILE și RASPUNDERILE în DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR 
CONFORM ART. 19 DIN ORDINUL 262 DIN 2 DECEMBRIE 2010 PRIVIND APROBAREA 
DISPOZITIILOR GENERALE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA SPATII și 

CONSTRUCTII PENTRU BIROURI 
    a) să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziții 
generale, masurile și regulile specifice stabilite în cadrul persoanei juridice la care este angajat; 
    b) să respecte instrucțiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea 
spațiului în care este angajat; 
    c) să participe, conform atribuțiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiții de siguranță; 
    d) să intervină, conform organizării specifice locului de munca, pentru stingerea oricărui incendiu, 
utilizând mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare. 

Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi la apărarea 
împotriva incendiilor atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, 
după caz, potrivit legii. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
            PINTEA ADRIAN IACOB 
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