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

Anexa nr. 8

Atribuții specifice
1. Atribuțiile personalului cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a
municipiului București
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari, elevi și studenți
Identificarea și managementul riscurilor
a) verifică și controlează respectarea legislației în vigoare vizând
pentru sănătatea colectivității
determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de
produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe psihoactive,
alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli);
b) semnalează riscurile pentru sănătatea preșcolarilor, elevilor și
studenților, autorităților administrației publice locale, conducerii
unităților de învățământ și Ministerului Sănătății, după caz;
c) verifică modul de asigurare a resurselor umane și financiare necesare
pentru asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor și
studenților în unitățile de învățământ de către administrația publică
locală și conducerea unităților de învățământ particulare, după caz;
d) verifică organizarea concursurilor și respectarea legislației în vigoare
cu privire la ocuparea posturilor vacante de medici și medici
stomatologi, oferind sprijinul pentru alcătuirea comisiilor de concurs.
Gestionarea circuitelor funcționale
a) acordă consultanță pentru organizarea adecvată a circuitelor
funcționale;
b) controlează modul de respectare a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor
a) verifică respectarea reglementărilor de sănătate publică;
de sănătate publică
b) constată contravențiile privind nerespectarea prevederilor de
sănătate publică în vigoare, dispune măsurile legale care se impun,
conform competențelor și aplică sancțiuni contravenționale, conform
legislației în vigoare.
Verificarea condițiilor și a modului de
Verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind prepararea și
preparare și servire a hranei
servirea hranei, constanta contravențiile în domeniu, dispune măsurile
legale care se impun, conform competențelor și aplică sancțiuni
contravenționale, conform legislației în vigoare.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
a) asigură, în situații epidemiologice speciale, vaccinurile necesare
speciale
pentru imunizările realizate în cadrul unităților de învățământ;
b) transportă vaccinurile la unitățile de învățământ respectând lanțul
de frig, și asigură lanțul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în
situații epidemiologice specifice;
c) primește raportările imunizărilor;
d) verifică modul de efectuare a imunizărilor la nivelul unităților de
învățământ;
e) verifică modul de gestionare al deșeurilor medicale în cabinetele
medicale/de medicină dentară școlare și universitare și contractele
încheiate de autoritățile administrației publice locale cu furnizorii de
servicii pentru ridicarea acestora din cabinetele școlare.
Triaj epidemiologic
Verifică efectuarea triajului epidemiologic.
Asistă unitățile de învățământ preșcolar în elaborarea circuitelor
funcționale necesare efectuării triajului epidemiologic zilnic.
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Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Elaborarea raportărilor curente pentru
a) primește raportările curente de la unitățile de învățământ.
sistemul informațional din sănătate
b) realizează situații centralizate la nivelul județului privind starea de
sănătate a preșcolarilor, elevilor și studenților
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
Inițiază, aprobă și susține, la nivel județean, în colaborare cu
inspectoratele școlare și autoritățile publice locale angajatoare ale
medicilor/medicilor stomatologi școlari campanii de educație pentru
sănătate.
2. Atribuțiile conducerii unității de învățământ
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor
a) semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările
pentru sănătatea colectivității
legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate
(vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe
psihoactive, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli);
b) semnalează în scris nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor
medicale administrației publice locale, indicând și un spațiu corespunzător
înființării acestora;
c) nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în
cabinetul medical;
d) prioritizează problemele de sănătate ale colectivității, prin realizarea
de amenajări și dotări la nivelul unității de învățământ;
e) dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a
procesului instructiv-educativ;
f) respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în
muncă în ceea ce privește personalul din subordine;
g) solicită, în situații deosebite, examene medicale suplimentare, pentru
personalul propriu, cu avizul consiliului de administrație al unității de
învățământ.
Gestionarea circuitelor funcționale
a) sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde
a circuitelor funcționale.
b) dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a
circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor
a) aduce la cunoștința forurilor superioare - inspectoratul școlar,
de sănătate publică
direcția de sănătate publică, administrația locală - abaterile de la
normele de igienă și antiepidemice;
b) implementează recomandările și planurile de conformare ale
direcției de sănătate publică;
c) dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea
abaterilor.
Verificarea condițiilor și a modului de
a) dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor
preparare și servire a hranei
semnalate de medic;
b) respectă recomandările medicului la achiziționarea/solicitarea
achiziționării de alimente către administrația publică locală;
c) dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de
învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente
a) solicită autorității administrației publice locale, în baza necesarului
întocmit de medicul/medicul stomatolog al unității și medicul
coordonator, asigurarea necesarului de material sanitare și
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medicamente conform baremului de dotare prevăzut în anexele nr. 9,
10, 11, 12 la prezentul ordin;
b) sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri
medicale în școli;
c) stabilește împreună cu comitetul de părinți modalitatea informării
reprezentanților legali ai preșcolarilor și elevilor minori despre
problemele de sănătate ale acestora și modalitatea de părăsire a
unității de învățământ a preșcolarilor și elevilor în situații de boală;
d) dispune mobilizarea preșcolarilor/elevilor la examenele periodice și
de bilanț al stării de sănătate, conform programării realizate împreună
cu medicul/medicul stomatolog al unității;
e) anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului
medical școlar din grădiniță/școală și informarea asupra activității
cabinetului stomatologic școlar, prevăzute la anexele 16, 17.1; un
exemplar completat și semnat se va arhiva la cabinetul medical.
Imunizări în condiții epidemiologice
a) dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții
speciale
epidemiologice speciale;
b) dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig
în unitatea de învățământ;
c) aduce la cunoștința autorităților publice locale resursele necesare
pentru efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale;
d) facilitează informarea cadrelor didactice și a părinților, realizată de
către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare în condiții
epidemiologice speciale.
Triaj epidemiologic
Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și
dispune măsurile propuse de acesta, iar în unitățile de învățământ
preșcolar elaborează - sub supravegherea DSP-urilor județene și a
municipiului București - circuitele funcționale necesare efectuării
corecte a triajului epidemiologic zilnic.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor prin
dispunerea măsurilor propuse de acesta.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) aprobă diversele activități de educație pentru sănătate și stil de viață
sănătos desfășurate în unitatea de învățământ în parteneriat cu
instituții guvernamentale, non-guvernamentale specializate în
domeniu;
b) încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de
educație pentru sănătate organizate de personalul unității de
învățământ;
c) dispune măsuri pentru susținerea/efectuarea activităților de educație
pentru sănătate și sanitară de către personalul angajat.
d) sprijină asigurarea resurselor materiale necesare activităților de
educație pentru sănătate;
e) poate să organizeze activități extracurriculare/cercuri de prim ajutor.
f) include și prezintă în oferta școlii disciplina opțională "Educație
pentru sănătate".
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3. Atribuțiile dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar și preșcolar
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor
Semnalează personalului medical și managerului unității de învățământ
pentru sănătatea colectivității
încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de
sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile
substanțe psihoactive, alimente și băuturi restricționate la
comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale
Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a
circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor
a) aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ
de sănătate publică
abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;
b) Implementează recomandările, planurile de conformare și măsurile
dispuse de medic și de directorul unității de învățământ, la indicația
medicului și a asistentului medical.
Verificarea condițiilor și a modului de
Implementează în grupa/clasa de care răspunde, programele
preparare și servire a hranei
guvernamentale de nutriție.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
a) îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea
speciale
efectuării imunizărilor;
b) informează copiii și părinții despre importanța și beneficiile
imunizării;
c) asigură interfața cu părinții, astfel încât aceștia să faciliteze,
respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al
copilului.
Triaj epidemiologic
Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și
îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor și
îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni
Aduce la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli
cronice
cronice din grupă/clasă de care a luat cunoștință, mediind obținerea de
documentație medicale de la părinții acestora.
Eliberarea documentelor medicale
Se îngrijește de existența documentelor medicale necesare (scutiri
necesare
medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în
colectivități.
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de scutiri medicale
Urmărește viza medicului unității de învățământ, acolo unde este cazul.
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni
a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în
curente
situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor
personalului medical în rezolvarea situației;
b) apelează Serviciul unic de urgență - 112 în situații de urgențe
medicale, la nevoie;
c) Informează operativ părinții/reprezentanții legali ai copiilor în situații
de necesitate de ajutor medical;
d) asigură comunicarea eficientă a cabinetelor medicale și stomatologice
școlare cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și
elevilor minori.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație pentru
sănătate în cel puțin următoarele domenii:
(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
(ii) activitate fizică;
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(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri
(inclusiv noile substanțe psihoactive);
(iv) viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală;
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre;
(vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii pricepuți";
(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;
(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.
b) inițiază lecțiile de educație pentru sănătate preșcolarilor și elevilor;
c) organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață
sănătos.
d) urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în
rândul preșcolarilor/elevilor.
e) supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general și
pe cele de bază sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor (spălatul
mâinilor etc.).
f) controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința
familiei/reprezentanților legali rezultatele.
4. Atribuții specifice personalului didactic
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor
Semnalează personalului medical și directorului unității de învățământ
pentru sănătatea colectivității
încălcările legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de
sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanțe
noile substanțe psihoactive, alimente și băuturi restricționate la
comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale
Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a
circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor
a) aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ
de sănătate publică
abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;
b) implementează recomandările, planurile de conformare și măsurile
dispuse de medic și de directorul unității de învățământ, la indicația
medicului și a asistentului medical.
Verificarea condițiilor și a modului de
Sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor
preparare și servire a hranei
guvernamentale de nutriție.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea
speciale
efectuării imunizărilor.
Triaj epidemiologic
Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și
îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a elevilor și
îndeplinește măsurile propuse de acesta.
Monitorizarea copiilor cu afecțiuni
Aduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu
cronice
boli cronice din grupă/clasă.
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni
a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în
curente
situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor
personalului medical în rezolvarea situației;
b) apelează Serviciul unic de urgență - 112 - în situații de urgențe
medicale;
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c) informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și,
după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical;
d) asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu
părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) inițiază, desfășoară și participă la activitățile de educație pentru
sănătate în cel puțin următoarele domenii:
(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;
(ii) activitate fizică;
(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri
(i) (inclusiv noile substanțe psihoactive);
(iv) viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală;
(v) prevenirea accidentelor rutiere;
(vi) pregătirea pentru acțiune în caz dezastre;
(vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";
(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;
(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare;
(x) sănătate reproductivă.
b) participă, în funcție de specialitate și de solicitări, la lectorate cu
părinții pe teme privind stilul de viață sănătos;
c) urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în
rândul preșcolarilor/elevilor;
d) supervizează deprinderile de educație pentru sănătate de bază
sanogene în rândul preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).

5. Atribuții specifice personalului didactic auxiliar
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor
Semnalează personalului medical, directorului unității de învățământ
pentru sănătatea colectivității
sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând
determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de
produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe psihoactive,
alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale
La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul
medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor
funcționale.
Verificarea condițiilor și a modului de
La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină implementarea
preparare și servire a hranei
în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
La solicitarea conducerii unității de învățământ, îndeplinește măsurile
speciale
recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor în
condiții epidemiologice speciale.
Triaj epidemiologic
Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în
efectuarea triajului epidemiologic.
Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni
a) informează operativ personalul medical al unității de învățământ în
curente
situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor
personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea
unității;
b) apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale;
c) informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și,
după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical;
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d) asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu
părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru
sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.

6. Atribuții specifice personalului nedidactic
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor
Semnalează personalului medical, directorului unității de învățământ
pentru sănătatea colectivității
sau cadrelor didactice, după caz, încălcările legislative vizând
determinanții comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de
produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe psihoactive,
alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli).
Gestionarea circuitelor funcționale
a) îndeplinește atribuțiile funcționale în conformitate cu normele legale
în vigoare;
b) la solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul
medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor
funcționale.
Verificarea condițiilor și a modului de
Contribuie la implementarea în unitatea de învățământ, în funcție de
preparare și servire a hranei
responsabilitățile delegate a programelor guvernamentale de nutriție.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
Îndeplinește activitățile recomandate de medic și, la solicitarea
speciale
conducerii unității de învățământ, pentru facilitarea efectuării
imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
Triaj epidemiologic
La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul
medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Evaluarea stării de sănătate
a) informează operativ personalul medical al unității de învățământ în
situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor
personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea
unității;
b) apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale;
c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și,
după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical;
d) asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu
părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru
sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.

7. Atribuțiile inspectoratului școlar județean/al municipiului București
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari și/sau elevi
Identificarea și managementul riscurilor
a) semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările
pentru sănătatea colectivității
legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate
(vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substante
psihoactive, alimente și băuturi estricționate la comercializare în școli);
b) semnalează nevoile de amenajare și dotare administrației publice
locale;
c) acordă atenție cu prioritate problemelor de sănătate a colectivităților
în realizarea de amenajări și dotări la nivelul unităților de învățământ.
CMSR | InfoANC ▪ August 2021

Pagina 7 din 10

Ordin MS nr. 438/2021 | Anexa nr. 8 - Atribuții specifice

Gestionarea circuitelor funcționale

Sprijină directorul unității de învățământ în respectarea standardelor
circuitelor funcționale.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții
speciale
epidemiologice speciale, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică
sau a unităților de învățământ.
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Eliberarea documentelor medicale
În colaborare cu DSP județene și a municipiului București aduce la
necesare
cunoștința unităților de învățământ listele documentelor medicale
necesare în situații de mișcare a preșcolarilor/elevilor între unitățile de
învățământ.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) organizează, la nivel județean/de sector, campanii și activități
extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea stilului de viață
sănătos;
b) încurajează oferta școlară pentru promovarea educației pentru
sănătate;
c) realizează parteneriate, la nivel județean, cu instituții guvernamentale
și nonguvernamentale specializate în educația pentru sănătate;
d) organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor
practici privind rezultatele și activitățile realizate în domeniul educației
pentru sănătate în unitățile de învățământ.

8. Atribuțiile conducerii instituției de învățământ superior
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de studenți
Identificarea și managementul riscurilor
a) semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările
pentru sănătatea colectivității
legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate;
b) asigură un spațiu corespunzător înființări si și funcționării cabinetelor
medicale/stomatologice; colaborează cu administrația publică locală
privind amenajarea și dotarea acestora conform baremului în vigoare;
Solicită autorității publice locale încadrarea de personal medical
conform legislației în vigoare;
c) nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în
cabinetul medical;
d) asigură măsuri de securitate speciale pentru documentația și
calculatoarele cabinetului medical;
e) dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a
procesului instructiv-educativ;
f) respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în
muncă în ceea ce privește personalul din subordine.
Gestionarea circuitelor funcționale
a) sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde
a circuitelor funcționale;
b) dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a
circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor
a) implementează recomandările și planurile de conformare ale Direcției
de sănătate publică
de sănătate publică;
b) dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea
abaterilor.
Verificarea condițiilor și a modului de
a) dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor
preparare și servire a hranei
semnalate de medic.
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Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Servicii curente
a) asigură bunurile materiale pentru dotarea cabinetului medical/
stomatologic în conformitate cu baremul din prezenta metodologie,
întreținerea imobilelor în care funcționează cabinetele medicale/
stomatologice și plata utilităților;
b) sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri
medicale în universitate;
c) dispune mobilizarea studenților la examenele periodice și de bilanț
al stării de sănătate, conform programării realizate împreună cu
medicul/medicul stomatolog al unității;
d) anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului
medical și stomatologic.
Imunizări în condiții epidemiologice
a) dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții
speciale
epidemiologice speciale;
b) dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig
în unitatea de învățământ;
c) aduce la cunoștința autorităților publice locale și direcțiilor de
sănătate publică județene și a municipiului București resursele necesare
pentru efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale;
d) facilitează informarea cadrelor didactice în legătură cu procesul de
imunizare în condiții epidemiologice speciale.
Servicii de examinare a stării de sănătate a studenților
Evaluarea stării de sănătate
Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a studenților
prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
a) aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate
în instituția de învățământ superior de către terți cu informarea
personalului din cabinetele medicale/stomatologice;
b) încurajează, susține activități de educație pentru sănătate organizate
de personalul instituției de învățământ superior;
c) sprijină asigurarea resurselor materiale necesare activităților de
educație pentru sănătate.

9. Atribuțiile administrației publice locale cu competențe partajate
Tipul de servicii

Atribuții specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preșcolari, elevi și studenți
Identificarea și managementul riscurilor
a) Semnalează instituțiilor publice cu atribuții de control încălcările
pentru sănătatea colectivității
legislative vizând determinanții comportamentali ai stării de sănătate
(vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, noile substanțe
psihoactive, alimente și băuturi restricționate la comercializare în școli);
b) asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de
medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de
inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc.),
mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de
service pentru aparatura medicală și contract pentru gestionarea
deșeurilor biologic periculoase, conform Ordinului Ministrului Sănătății
nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru
asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente
medicilor, medicilor stomatologi, asistenților medicali și a cheltuielilor
pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare
din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile de
învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare;
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c) asigură personalul medical necesar (prin contractare în condițiile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul
Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin
Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitățile de
învățământ, în funcție de numărul de preșcolari/elevi și studenți
normarea personalului;
d) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de
medici, medici stomatologi și asistente medicale, cu respectarea
legislației Ministerului Sănătății și cu sprijinul direcțiilor de sănătate
publică județene și a municipiului București;
e) desemnează asistenții sociali responsabili pentru gestionarea cazurilor
sociale din unitățile de învățământ.
Gestionarea circuitelor funcționale
Sprijină unitățile de învățământ în evaluarea și conformarea la
standarde a circuitelor funcționale.
Verificarea respectării reglementărilor
Răspunde la solicitările Direcției de Sănătate Publică județene/ a
de sănătate publică
municipiului București privind respectarea reglementărilor de
sănătate publică în unitățile de învățământ.
Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
Imunizări în condiții epidemiologice
Sprijină efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
speciale
Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
Eliberarea documentelor medicale
Asigură necesarul de tipizate medicale necesare desfășurării activității
necesare
cabinetelor medicale și de medicină dentară.
Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
Educația pentru sănătate
Susține, încurajează și promovează în unitățile de învățământ
organizarea și desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și
extrașcolare de educație pentru sănătate și de formare a stilului de
viață sănătos.
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