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Notă 
Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.  
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.  

 

Anexa nr. 7 

 
Atribuțiile medicului și asistentului medical coordonator 

 

I. Atribuțiile medicului coordonator al cabinetelor medicale și stomatologice, școlare și studențești 

1. Participă în toate comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturile vacante/nou înființate de 

medici/asistenți din cabinetele coordonate. 

2. Instruiește fiecare nou angajat cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor profesionale, 

managementul cabinetului școlar, circuitul informațional. 

3. Participă la întocmirea fișelor de post pentru întregul personal din subordine, în conformitate cu 

legislația aplicabilă în vigoare, care reglementează activitatea în cabinetele medicale/stomatologice care 

deservesc unitățile de învățământ. 

4. Participă la toate comisiile de cercetare disciplinară prealabilă, organizate de angajator în cazul 

personalului medical din cabinetele coordonate. 

5. Mediază conflictele profesionale apărute între medici, medici-asistenți medicali, personal medical-

conducerea unităților de învățământ /angajatoare. 

6. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor medicale de serviciu ale personalului medico-sanitar din 

cabinetele coordonate. 

7. Evaluează anual performanțele profesionale ale medicilor din cabinetele coordonate și realizează 

evaluarea profesională anuală a personalului sanitar mediu, în colaborare cu medicii din cabinetele 

respective. 

8. Instruiește personalul în vederea completării corecte a raportărilor lunare și anuale ale activității 

cabinetelor. 

9. Propune angajatorului asistentul medical pentru funcția de asistent coordonator și participă la stabilirea 

atribuțiilor de coordonare ale acestuia. 

10. Propune anual angajatorului activități de educație medicală continuă pentru personalul coordonat. 

11. Propune angajatorului ocuparea posturilor vacante din teritoriu, pentru o bună desfășurare a 

activității profesionale din rețea. 

12. Organizează lunar și ori de câte ori este nevoie ședințe de lucru cu personalul coordonat. 

13. Colaborează cu angajatorul în alegerea și/sau implementarea proiectelor de educație pentru sănătate. 

14. Colaborează cu angajatorul în implementarea programelor de sănătate. 

15. Propune repartizarea personalului medico-sanitar în vederea asigurării asistenței medicale pe 

perioada desfășurării examenelor de evaluare națională, de bacalaureat și atestate profesionale. 

16. Propune angajatorului arondarea unităților de învățământ preuniversitar si instituțiilor de învățământ 

superior, în limitele normării prevăzute de lege, în vederea asigurării optime a asistenței medicale. 

17. Stabilește necesarul și prioritățile de dotare a cabinetelor medicale/stomatologice, împreună cu 

medicii pe care îi coordonează, comunicându-le angajatorului. 

18. Verifică corectitudinea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini pentru achizițiile necesare dotării 

cabinetelor medicale conform legii și consemnează neconcordanțele constatate. 

19. Participă, după caz, la acțiunea de primire a produselor achiziționate de la furnizor. 

20. Avizează cererile de concediu de odihnă, este informat în legătură cu cererile de concediu fără plată 

sau cu cele de studii, este anunțat în maximum 24 ore în cazul concediului medical sau în situația cererilor 

de acordare a zilelor pentru evenimente deosebite pentru personalul medical din subordine. 
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II. Atribuțiile asistenților medicali coordonatori 
1. Colaborează cu medicul coordonator pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale 

de medicină generală, respectiv a activității medicale de stomatologie; 

2. Colaborează cu medicul coordonator pentru întocmirea situațiilor statistice periodice; 

3. Întocmește, împreună cu medicul coordonator, raportul anual de activitate; 

4. Face parte din comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea, prin 

concurs, a posturilor vacante de asistent medical; 

5. Instruiește fiecare asistent medical nou angajat cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor 

profesionale, managementul cabinetului școlar, circuitul informațional; 

6. Participă ca membru în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă pentru asistent medical; 

7. Participă la distribuirea materialelor sanitare achiziționate de către angajator; 

8. Participă la ședințele de lucru organizate de către angajator. 


